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    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

        الفقه امليسرالفقه امليسرالفقه امليسرالفقه امليسر

))))٤٤٤٤((((        
        يف قضاء احلاجة وآداهبايف قضاء احلاجة وآداهبايف قضاء احلاجة وآداهبايف قضاء احلاجة وآداهبا: : : : الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ "! مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ "! مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ "! مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ "! مـن رشور ٔانفـسـنا 
ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل ;، ومن يضلل فال هادي ;، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل ;، ومن يضلل فال هادي ;، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل ;، ومن يضلل فال هادي ;، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل ;، ومن يضلل فال هادي ;،     ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات 

        .... رشيك ;، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو; رشيك ;، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو; رشيك ;، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو; رشيك ;، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو;وحده الوحده الوحده الوحده ال    ؤاشهد ٔان ال ٕا; ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا; ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا; ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا; ٕاال هللا 

صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه      فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد ::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد
حمدثة بدعة، ولك بدعة ضال\، ولك ضال\ حمدثة بدعة، ولك بدعة ضال\، ولك ضال\ حمدثة بدعة، ولك بدعة ضال\، ولك ضال\ حمدثة بدعة، ولك بدعة ضال\، ولك ضال\     وآ; وسمل، ورش أالمور حمدXهتا ولك وآ; وسمل، ورش أالمور حمدXهتا ولك وآ; وسمل، ورش أالمور حمدXهتا ولك وآ; وسمل، ورش أالمور حمدXهتا ولك 

        ....يف الناريف الناريف الناريف النار

        ::::ٔاسـئb اaرس السابقٔاسـئb اaرس السابقٔاسـئb اaرس السابقٔاسـئb اaرس السابق

        ....اء؟ اء؟ اء؟ اء؟ هل جيوز الوضوء والغسل مبائع غري املهل جيوز الوضوء والغسل مبائع غري املهل جيوز الوضوء والغسل مبائع غري املهل جيوز الوضوء والغسل مبائع غري امل: : : : سسسس
        ::::عريف الطهارة لغة ورشعاعريف الطهارة لغة ورشعاعريف الطهارة لغة ورشعاعريف الطهارة لغة ورشعا: : : : سسسس
        ::::بني حمك ما يأيتبني حمك ما يأيتبني حمك ما يأيتبني حمك ما يأيت::::سسسس
        ::::املاء اvي القته جناسةاملاء اvي القته جناسةاملاء اvي القته جناسةاملاء اvي القته جناسة----١١١١
        .... املاء املسـتعمل املاء املسـتعمل املاء املسـتعمل املاء املسـتعمل----٢٢٢٢
        .... املاء اvي القاه طاهر املاء اvي القاه طاهر املاء اvي القاه طاهر املاء اvي القاه طاهر----٣٣٣٣

        ::::الدرس اجلديدالدرس اجلديدالدرس اجلديدالدرس اجلديد

 طبعا هذا الباب قضاء  طبعا هذا الباب قضاء  طبعا هذا الباب قضاء  طبعا هذا الباب قضاء ))))يف قضاء احلاجة وآداهبا، وفيه عدة مسائليف قضاء احلاجة وآداهبا، وفيه عدة مسائليف قضاء احلاجة وآداهبا، وفيه عدة مسائليف قضاء احلاجة وآداهبا، وفيه عدة مسائل: : : : الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث((((
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يـَن ﴿﴿﴿﴿     منا� احليـاة،  منا� احليـاة،  منا� احليـاة،  منا� احليـاة، احلاجة دليل عىل ٔان إالسالم دين شامل اكمل للكاحلاجة دليل عىل ٔان إالسالم دين شامل اكمل للكاحلاجة دليل عىل ٔان إالسالم دين شامل اكمل للكاحلاجة دليل عىل ٔان إالسالم دين شامل اكمل للك ِ �vَـا ا يـَن َ�ا�هي� ِ �vَـا ا يـَن َ�ا�هي� ِ �vَـا ا يـَن َ�ا�هي� ِ �vَـا ا َ�ا�هي�
ْملِ َاكف�ةً  ْملِ َاكف�ةً آَمنُوا اْدُخلُوا ِيف الّسِ ْملِ َاكف�ةً آَمنُوا اْدُخلُوا ِيف الّسِ ْملِ َاكف�ةً آَمنُوا اْدُخلُوا ِيف الّسِ  والسمل هنا هـو إالسـالم عـىل بعـض  والسمل هنا هـو إالسـالم عـىل بعـض  والسمل هنا هـو إالسـالم عـىل بعـض  والسمل هنا هـو إالسـالم عـىل بعـض     ]]]]٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨        : : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ آَمنُوا اْدُخلُوا ِيف الّسِ

نـا� نـا� نـا� نـا� م م م م التفسريات، ادخلـوا يف الـسمل اكفـة، فـاaين إالسـاليم ديـن شـامل مجليـع التفسريات، ادخلـوا يف الـسمل اكفـة، فـاaين إالسـاليم ديـن شـامل مجليـع التفسريات، ادخلـوا يف الـسمل اكفـة، فـاaين إالسـاليم ديـن شـامل مجليـع التفسريات، ادخلـوا يف الـسمل اكفـة، فـاaين إالسـاليم ديـن شـامل مجليـع 
طنـا عليـه الهيـود ٔاو طنـا عليـه الهيـود ٔاو طنـا عليـه الهيـود ٔاو طنـا عليـه الهيـود ٔاو احلياة، وال يصلح زمان وال ماكن ٕاال "ٕالسالم، وهـذا ٔامـر غب احلياة، وال يصلح زمان وال ماكن ٕاال "ٕالسالم، وهـذا ٔامـر غب احلياة، وال يصلح زمان وال ماكن ٕاال "ٕالسالم، وهـذا ٔامـر غب احلياة، وال يصلح زمان وال ماكن ٕاال "ٕالسالم، وهـذا ٔامـر غب 

 علمـمك نبـيمك لك يشء حـىت  علمـمك نبـيمك لك يشء حـىت  علمـمك نبـيمك لك يشء حـىت  علمـمك نبـيمك لك يشء حـىت """"::::����حسد  عليه الهيود، يعين قال هيـودي لـسلامن حسد  عليه الهيود، يعين قال هيـودي لـسلامن حسد  عليه الهيود، يعين قال هيـودي لـسلامن حسد  عليه الهيود، يعين قال هيـودي لـسلامن 
    ----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا---- واحلديث سـيأيت بنصه  واحلديث سـيأيت بنصه  واحلديث سـيأيت بنصه  واحلديث سـيأيت بنصه """"نعمنعمنعمنعم: : : : قالقالقالقال    ----يعين حىت دخول اخلالءيعين حىت دخول اخلالءيعين حىت دخول اخلالءيعين حىت دخول اخلالء    ----ةةةةاخلراءاخلراءاخلراءاخلراء

 شيئًا ٕاال ودلنا عليـه، ومـا تـرك  شيئًا ٕاال ودلنا عليـه، ومـا تـرك  شيئًا ٕاال ودلنا عليـه، ومـا تـرك  شيئًا ٕاال ودلنا عليـه، ومـا تـرك ���� ٔان ما ترك النيب  ٔان ما ترك النيب  ٔان ما ترك النيب  ٔان ما ترك النيب ����فهؤالء حسدوا ٔامة النيب فهؤالء حسدوا ٔامة النيب فهؤالء حسدوا ٔامة النيب فهؤالء حسدوا ٔامة النيب 

        . . . . ����رشا ٕاال وحذر  منه رشا ٕاال وحذر  منه رشا ٕاال وحذر  منه رشا ٕاال وحذر  منه 

    " " " "  منه علام منه علام منه علام منه علام����ما من طائر يطري جبناحيه ٕاال ؤاخرب  النيب ما من طائر يطري جبناحيه ٕاال ؤاخرب  النيب ما من طائر يطري جبناحيه ٕاال ؤاخرب  النيب ما من طائر يطري جبناحيه ٕاال ؤاخرب  النيب     """"::::����وكام يقول ٔابو ذر وكام يقول ٔابو ذر وكام يقول ٔابو ذر وكام يقول ٔابو ذر 

ءٍ ﴿﴿﴿﴿: : : :  يقول يقول يقول يقول���� وهللا  وهللا  وهللا  وهللا ����لك يشء ٔاخرب به النيب لك يشء ٔاخرب به النيب لك يشء ٔاخرب به النيب لك يشء ٔاخرب به النيب  ْطنَا ِيف الِكتَاِب ِمـن َيشْ ا فَر� ءٍ  م� ْطنَا ِيف الِكتَاِب ِمـن َيشْ ا فَر� ءٍ  م� ْطنَا ِيف الِكتَاِب ِمـن َيشْ ا فَر� ءٍ  م� ْطنَا ِيف الِكتَاِب ِمـن َيشْ ا فَر�  ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  م�
هو اللوح احملفوظ، هو اللوح احملفوظ، هو اللوح احملفوظ، هو اللوح احملفوظ، : : : : التفسري أالولالتفسري أالولالتفسري أالولالتفسري أالول    :::: تفسريان تفسريان تفسريان تفسريان    ::::املراد "لكتاب هنااملراد "لكتاب هنااملراد "لكتاب هنااملراد "لكتاب هنا    ، ، ، ، ]]]]٣٨٣٨٣٨٣٨: : : : أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام[[[[

وامجلهور عـىل ٕانـه اللـوح احملفـوظ، ولكـن هـل يـدخل وامجلهور عـىل ٕانـه اللـوح احملفـوظ، ولكـن هـل يـدخل وامجلهور عـىل ٕانـه اللـوح احملفـوظ، ولكـن هـل يـدخل وامجلهور عـىل ٕانـه اللـوح احملفـوظ، ولكـن هـل يـدخل . . . .  القرآن القرآن القرآن القرآن هو هو هو هو::::والتفسري الثاينوالتفسري الثاينوالتفسري الثاينوالتفسري الثاين
        ....، ̧و القولني حصيح، ̧و القولني حصيح، ̧و القولني حصيح، ̧و القولني حصيح يدخل يدخل يدخل يدخلنعمنعمنعمنعمالقرآن مضنا ٔام ال؟ القرآن مضنا ٔام ال؟ القرآن مضنا ٔام ال؟ القرآن مضنا ٔام ال؟ 

        :::: ورد الشـيخ عىل ¸«م ورد الشـيخ عىل ¸«م ورد الشـيخ عىل ¸«م ورد الشـيخ عىل ¸«م يف ردمه السـنة يف ردمه السـنة يف ردمه السـنة يف ردمه السـنةجحة القرآنينيجحة القرآنينيجحة القرآنينيجحة القرآنيني

    ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :   هبذه االٓية يقول هبذه االٓية يقول هبذه االٓية يقول هبذه االٓية يقول����وطبعا فيه طائفة اليت تسمى "لقرآنيني يردون حديث النيب وطبعا فيه طائفة اليت تسمى "لقرآنيني يردون حديث النيب وطبعا فيه طائفة اليت تسمى "لقرآنيني يردون حديث النيب وطبعا فيه طائفة اليت تسمى "لقرآنيني يردون حديث النيب 
ْطنَا ِيف الِكتَاِب  ا فَر� ْطنَا ِيف الِكتَاِب م� ا فَر� ْطنَا ِيف الِكتَاِب م� ا فَر� ْطنَا ِيف الِكتَاِب م� ا فَر� ءٍ م� ءٍ  ِمن َيشْ ءٍ  ِمن َيشْ ءٍ  ِمن َيشْ  ذكـر لك يشء  ذكـر لك يشء  ذكـر لك يشء  ذكـر لك يشء ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل---- ﴾ معىن ذÁ ٔان هللا  ﴾ معىن ذÁ ٔان هللا  ﴾ معىن ذÁ ٔان هللا  ﴾ معىن ذÁ ٔان هللا  ِمن َيشْ

        ....يف القرآن فال حنتاج ٕاىل السـنةيف القرآن فال حنتاج ٕاىل السـنةيف القرآن فال حنتاج ٕاىل السـنةيف القرآن فال حنتاج ٕاىل السـنة

هذا ¸م "طل بلك الوجـوه، ٔالن الـسـنة اكلقـرآن يف هذا ¸م "طل بلك الوجـوه، ٔالن الـسـنة اكلقـرآن يف هذا ¸م "طل بلك الوجـوه، ٔالن الـسـنة اكلقـرآن يف هذا ¸م "طل بلك الوجـوه، ٔالن الـسـنة اكلقـرآن يف :::: علهيم علهيم علهيم علهيمرد الشـيخ حفظه هللارد الشـيخ حفظه هللارد الشـيخ حفظه هللارد الشـيخ حفظه هللا
        . . . . الترشيعالترشيعالترشيعالترشيع

تبــارك تبــارك تبــارك تبــارك ----فالـسـنة مــن هللا فالـسـنة مــن هللا فالـسـنة مــن هللا فالـسـنة مــن هللا » » » » ٔاال ٕاين ٔاوتيــت القـرآن ومــثË معــهٔاال ٕاين ٔاوتيــت القـرآن ومــثË معــهٔاال ٕاين ٔاوتيــت القـرآن ومــثË معــهٔاال ٕاين ٔاوتيــت القـرآن ومــثË معــه««««: : : : ����حـديث النــيب حـديث النــيب حـديث النــيب حـديث النــيب 
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ال� َوْ�ٌ يُوÑَ * * * * يَنِطُق َعِن الهََوى يَنِطُق َعِن الهََوى يَنِطُق َعِن الهََوى يَنِطُق َعِن الهََوى َوَما َوَما َوَما َوَما ﴿﴿﴿﴿    : : : : ----وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل
Ó
ْن ُهَو ا

Ó
ال� َوْ�ٌ يُوÑَ ا

Ó
ْن ُهَو ا

Ó
ال� َوْ�ٌ يُوÑَ ا

Ó
ْن ُهَو ا

Ó
ال� َوْ�ٌ يُوÑَ ا

Ó
ْن ُهَو ا

Ó
، ، ، ، ����        ]]]]٤٤٤٤، ، ، ، ٣٣٣٣: : : : الـنجمالـنجمالـنجمالـنجم    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا

 مجمb وفصلهتا لنا السـنة العملية  مجمb وفصلهتا لنا السـنة العملية  مجمb وفصلهتا لنا السـنة العملية  مجمb وفصلهتا لنا السـنة العملية ����مث ٔان هناك ٔاشـياء ذكرت يف القرآن ذكرها هللا مث ٔان هناك ٔاشـياء ذكرت يف القرآن ذكرها هللا مث ٔان هناك ٔاشـياء ذكرت يف القرآن ذكرها هللا مث ٔان هناك ٔاشـياء ذكرت يف القرآن ذكرها هللا 
الةَ ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :  ٔاو السـنة القولية كقو; تعاىلٔاو السـنة القولية كقو; تعاىلٔاو السـنة القولية كقو; تعاىلٔاو السـنة القولية كقو; تعاىل الةَ َوا�ِقميُوا الص� الةَ َوا�ِقميُوا الص� الةَ َوا�ِقميُوا الص� فنقول ٔالمثال هؤالء فنقول ٔالمثال هؤالء فنقول ٔالمثال هؤالء فنقول ٔالمثال هؤالء ]  ]  ]  ]  ٤٣٤٣٤٣٤٣:  :  :  :  البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[ [ [ [  ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ َوا�ِقميُوا الص�

الةَ ﴿﴿﴿﴿ اليت بينت اÝمل وفصلت املهبم، اليت بينت اÝمل وفصلت املهبم، اليت بينت اÝمل وفصلت املهبم، اليت بينت اÝمل وفصلت املهبم، ويه ويه ويه ويه����يب يب يب يب كيف تردون سـنة النكيف تردون سـنة النكيف تردون سـنة النكيف تردون سـنة الن الةَ َوا�ِقميُوا الص� الةَ َوا�ِقميُوا الص� الةَ َوا�ِقميُوا الص�     َوا�ِقميُوا الص�
﴾ هل ذكر القرآن كيفية الصالة، صفة الـصالة، عـدد ركعـات الـصالة، ٔان الـصبح ﴾ هل ذكر القرآن كيفية الصالة، صفة الـصالة، عـدد ركعـات الـصالة، ٔان الـصبح ﴾ هل ذكر القرآن كيفية الصالة، صفة الـصالة، عـدد ركعـات الـصالة، ٔان الـصبح ﴾ هل ذكر القرآن كيفية الصالة، صفة الـصالة، عـدد ركعـات الـصالة، ٔان الـصبح 
ركعتني، الظهر ٔاربعة، العرص ٔاربعة، ذكر القـرآن هـذا الáم؟وطبعـا ٕاهنـا ال تعمـى ركعتني، الظهر ٔاربعة، العرص ٔاربعة، ذكر القـرآن هـذا الáم؟وطبعـا ٕاهنـا ال تعمـى ركعتني، الظهر ٔاربعة، العرص ٔاربعة، ذكر القـرآن هـذا الáم؟وطبعـا ٕاهنـا ال تعمـى ركعتني، الظهر ٔاربعة، العرص ٔاربعة، ذكر القـرآن هـذا الáم؟وطبعـا ٕاهنـا ال تعمـى 

        . . . . أالبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدورأالبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدورأالبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدورأالبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور

 املعزت\ عىل رٔاس  املعزت\ عىل رٔاس  املعزت\ عىل رٔاس  املعزت\ عىل رٔاس ، و، و، و، و تنترش انتشار النار يف الهشـمي تنترش انتشار النار يف الهشـمي تنترش انتشار النار يف الهشـمي تنترش انتشار النار يف الهشـميالفرق اليت لٔالسفالفرق اليت لٔالسفالفرق اليت لٔالسفالفرق اليت لٔالسفوهذه من وهذه من وهذه من وهذه من 
هؤالء من اvين ينكـرون الـسـنة، فيـه بعـض طوائـف مـن اخلـوارج ٔالن اخلـوارج هؤالء من اvين ينكـرون الـسـنة، فيـه بعـض طوائـف مـن اخلـوارج ٔالن اخلـوارج هؤالء من اvين ينكـرون الـسـنة، فيـه بعـض طوائـف مـن اخلـوارج ٔالن اخلـوارج هؤالء من اvين ينكـرون الـسـنة، فيـه بعـض طوائـف مـن اخلـوارج ٔالن اخلـوارج 

 وÁv ٔانكـروا ٔاشــياء  وÁv ٔانكـروا ٔاشــياء  وÁv ٔانكـروا ٔاشــياء  وÁv ٔانكـروا ٔاشــياء ����التكفرييني مه عرشين فرقة، مهنم من ينكر ســنة النـيب التكفرييني مه عرشين فرقة، مهنم من ينكر ســنة النـيب التكفرييني مه عرشين فرقة، مهنم من ينكر ســنة النـيب التكفرييني مه عرشين فرقة، مهنم من ينكر ســنة النـيب 
        . . . . ي حلاجيات العبادي حلاجيات العبادي حلاجيات العبادي حلاجيات العبادكثرية معلومة من اaين "لرضورة حبجة ٔان القرآن وحده يكفكثرية معلومة من اaين "لرضورة حبجة ٔان القرآن وحده يكفكثرية معلومة من اaين "لرضورة حبجة ٔان القرآن وحده يكفكثرية معلومة من اaين "لرضورة حبجة ٔان القرآن وحده يكف

هذا ¸م لكه مردود، طبًعا هلم ٔاذ ب يعين بعض احملدثني اvين مه فكر احلداثـة، هذا ¸م لكه مردود، طبًعا هلم ٔاذ ب يعين بعض احملدثني اvين مه فكر احلداثـة، هذا ¸م لكه مردود، طبًعا هلم ٔاذ ب يعين بعض احملدثني اvين مه فكر احلداثـة، هذا ¸م لكه مردود، طبًعا هلم ٔاذ ب يعين بعض احملدثني اvين مه فكر احلداثـة، 
فكر التنوير، الفكر العلامين الليـربايل ينكـرون ٔايـًضا الـسـنة، يقولـون ال حاجـة لنـا فكر التنوير، الفكر العلامين الليـربايل ينكـرون ٔايـًضا الـسـنة، يقولـون ال حاجـة لنـا فكر التنوير، الفكر العلامين الليـربايل ينكـرون ٔايـًضا الـسـنة، يقولـون ال حاجـة لنـا فكر التنوير، الفكر العلامين الليـربايل ينكـرون ٔايـًضا الـسـنة، يقولـون ال حاجـة لنـا 
"لسـنة، ووصل مهنم  س ترد القرآن والسـنة معا، ملاذا؟ ٔالهنم جترءوا عىل ثوابت "لسـنة، ووصل مهنم  س ترد القرآن والسـنة معا، ملاذا؟ ٔالهنم جترءوا عىل ثوابت "لسـنة، ووصل مهنم  س ترد القرآن والسـنة معا، ملاذا؟ ٔالهنم جترءوا عىل ثوابت "لسـنة، ووصل مهنم  س ترد القرآن والسـنة معا، ملاذا؟ ٔالهنم جترءوا عىل ثوابت 

، فتنظر يف دين إالسالم اaين الوحيد اvي نـزل ليـشمل مجيـع منـا� ، فتنظر يف دين إالسالم اaين الوحيد اvي نـزل ليـشمل مجيـع منـا� ، فتنظر يف دين إالسالم اaين الوحيد اvي نـزل ليـشمل مجيـع منـا� ، فتنظر يف دين إالسالم اaين الوحيد اvي نـزل ليـشمل مجيـع منـا� هذا اaينهذا اaينهذا اaينهذا اaين
ف ف ف ف احلياة وال يصلح زمان وال ماكن ٕاال بدين إالسالم حىت علمك هذا اaين احلنيـاحلياة وال يصلح زمان وال ماكن ٕاال بدين إالسالم حىت علمك هذا اaين احلنيـاحلياة وال يصلح زمان وال ماكن ٕاال بدين إالسالم حىت علمك هذا اaين احلنيـاحلياة وال يصلح زمان وال ماكن ٕاال بدين إالسالم حىت علمك هذا اaين احلنيـ

تبـارك تبـارك تبـارك تبـارك ----ما تركك ٔابًدا ؤاشـياء كثـرية مـا ولك هللا ما تركك ٔابًدا ؤاشـياء كثـرية مـا ولك هللا ما تركك ٔابًدا ؤاشـياء كثـرية مـا ولك هللا ما تركك ٔابًدا ؤاشـياء كثـرية مـا ولك هللا ،،،،كيفية دخول اخلالء واخلروج منهكيفية دخول اخلالء واخلروج منهكيفية دخول اخلالء واخلروج منهكيفية دخول اخلالء واخلروج منه
ختيار الزوجة، واحد يقول ٔا  حـر ختيار الزوجة، واحد يقول ٔا  حـر ختيار الزوجة، واحد يقول ٔا  حـر ختيار الزوجة، واحد يقول ٔا  حـر اكاكاكاك: : : :  ò Áختيار فهيا، عىل سبيل املثال ò Áختيار فهيا، عىل سبيل املثال ò Áختيار فهيا، عىل سبيل املثال ò Áختيار فهيا، عىل سبيل املثال----وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل

فـاظفر فـاظفر فـاظفر فـاظفر : : : : اختار الزوجة امجليb اليت تعفين وتغنيين وما شـابه ذÁ، ال إالسـالم قـالاختار الزوجة امجليb اليت تعفين وتغنيين وما شـابه ذÁ، ال إالسـالم قـالاختار الزوجة امجليb اليت تعفين وتغنيين وما شـابه ذÁ، ال إالسـالم قـالاختار الزوجة امجليb اليت تعفين وتغنيين وما شـابه ذÁ، ال إالسـالم قـال
بذات اaين تربت يـداك، اختـار Á أالمثـل وأالصـلح Á، ؤاىب ٔاكـرث النـاس ٕاال بذات اaين تربت يـداك، اختـار Á أالمثـل وأالصـلح Á، ؤاىب ٔاكـرث النـاس ٕاال بذات اaين تربت يـداك، اختـار Á أالمثـل وأالصـلح Á، ؤاىب ٔاكـرث النـاس ٕاال بذات اaين تربت يـداك، اختـار Á أالمثـل وأالصـلح Á، ؤاىب ٔاكـرث النـاس ٕاال 
امجلال فتورطوا املرٔاة ليست جباملها، املرٔاة جاملها يف حسن خلقها ويف حسن تبعلها امجلال فتورطوا املرٔاة ليست جباملها، املرٔاة جاملها يف حسن خلقها ويف حسن تبعلها امجلال فتورطوا املرٔاة ليست جباملها، املرٔاة جاملها يف حسن خلقها ويف حسن تبعلها امجلال فتورطوا املرٔاة ليست جباملها، املرٔاة جاملها يف حسن خلقها ويف حسن تبعلها 



  :يدية من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهرابعتفريغ الدرس ال 
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: : : : ����واaليل حديث النيب واaليل حديث النيب واaليل حديث النيب واaليل حديث النيب يسهل ٔان تدخل اجلنة خبالف الرجل،يسهل ٔان تدخل اجلنة خبالف الرجل،يسهل ٔان تدخل اجلنة خبالف الرجل،يسهل ٔان تدخل اجلنة خبالف الرجل،زوöا، ٔالن املرٔاة زوöا، ٔالن املرٔاة زوöا، ٔالن املرٔاة زوöا، ٔالن املرٔاة لللل
من صـلت مخـسها وصـامت شـهرها وحـصنت فرöـا ؤاطاعـت زوöـا قيـل لهـا من صـلت مخـسها وصـامت شـهرها وحـصنت فرöـا ؤاطاعـت زوöـا قيـل لهـا من صـلت مخـسها وصـامت شـهرها وحـصنت فرöـا ؤاطاعـت زوöـا قيـل لهـا من صـلت مخـسها وصـامت شـهرها وحـصنت فرöـا ؤاطاعـت زوöـا قيـل لهـا ««««

ؤاىب ٔاكرث النساء ٔايًضا ٕاال ٔان يكفـرن العـشري ؤاىب ٔاكرث النساء ٔايًضا ٕاال ٔان يكفـرن العـشري ؤاىب ٔاكرث النساء ٔايًضا ٕاال ٔان يكفـرن العـشري ؤاىب ٔاكرث النساء ٔايًضا ٕاال ٔان يكفـرن العـشري » » » » ادخيل من ٔاي ٔابواب الýنية شئتادخيل من ٔاي ٔابواب الýنية شئتادخيل من ٔاي ٔابواب الýنية شئتادخيل من ٔاي ٔابواب الýنية شئت
ال، ٕانكــن تكفــرن ال، ٕانكــن تكفــرن ال، ٕانكــن تكفــرن ال، ٕانكــن تكفــرن : : : : ٔانكــن تكفــرن قالــت عأانكــن تكفــرن قالــت عأانكــن تكفــرن قالــت عأانكــن تكفــرن قالــت عائئئئــشة نكفــر "! � رســول هللا؟ قــالــشة نكفــر "! � رســول هللا؟ قــالــشة نكفــر "! � رســول هللا؟ قــالــشة نكفــر "! � رســول هللا؟ قــال««««

مـا رٔاينـا منـك مـا رٔاينـا منـك مـا رٔاينـا منـك مـا رٔاينـا منـك : : : : العشري لو ٔاحسن ٕاليكن اaهر لكه مث رٔايالعشري لو ٔاحسن ٕاليكن اaهر لكه مث رٔايالعشري لو ٔاحسن ٕاليكن اaهر لكه مث رٔايالعشري لو ٔاحسن ٕاليكن اaهر لكه مث رٔاينتنتنتنت منه يومًا سـوءًا لقلـ منه يومًا سـوءًا لقلـ منه يومًا سـوءًا لقلـ منه يومًا سـوءًا لقلـنتنتنتنت
        . . . . »»»»خريًا قخريًا قخريًا قخريًا قطططط

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت

        ::::òستنجاء وòسـتجامر وقيام ٔاحدهام مقام االٓخرòستنجاء وòسـتجامر وقيام ٔاحدهام مقام االٓخرòستنجاء وòسـتجامر وقيام ٔاحدهام مقام االٓخرòستنجاء وòسـتجامر وقيام ٔاحدهام مقام االٓخر    ::::املسأ\ أالوىلاملسأ\ أالوىلاملسأ\ أالوىلاملسأ\ أالوىل....

مسمسمسمسححححه بطاهر مه بطاهر مه بطاهر مه بطاهر مبببباح ُمنِْق اح ُمنِْق اح ُمنِْق اح ُمنِْق : : : : وòسـتجامروòسـتجامروòسـتجامروòسـتجامر. . . . ٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاءٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاءٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاءٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاء: : : : òستنجاءòستنجاءòستنجاءòستنجاء
ُ عَلَْيـِه . . . . اكحلجر وحنوهاكحلجر وحنوهاكحلجر وحنوهاكحلجر وحنوه ُ عَلَْيـِه � ُ عَلَْيـِه � ُ عَلَْيـِه � وجيزوجيزوجيزوجيزئئئئ ٔاحدهام عن االٓخر ٔاحدهام عن االٓخر ٔاحدهام عن االٓخر ٔاحدهام عن االٓخر؛؛؛؛ لثبوت ذÁ عـن النـيب َصـىل� ا لثبوت ذÁ عـن النـيب َصـىل� ا لثبوت ذÁ عـن النـيب َصـىل� ا لثبوت ذÁ عـن النـيب َصـىل� ا�����

َ يـدخل ««««: : : : الالالالفعَن ٔانـفعَن ٔانـفعَن ٔانـفعَن ٔانـسسسس ر ر ر ريضيضيضيض هللا عنـه قـ هللا عنـه قـ هللا عنـه قـ هللا عنـه قـ: : : : َوَسمل�َ َوَسمل�َ َوَسمل�َ َوَسمل�َ  ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ يـدخل � ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ يـدخل � ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ يـدخل � ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� اكن النـيب َصـىل� ااكن النـيب َصـىل� ااكن النـيب َصـىل� ااكن النـيب َصـىل� ا�����
محمحمحمحل ٔا  وغالم حنوي ٕاداوة من ماء وعل ٔا  وغالم حنوي ٕاداوة من ماء وعل ٔا  وغالم حنوي ٕاداوة من ماء وعل ٔا  وغالم حنوي ٕاداوة من ماء وعزنزنزنزنة، فيستنجي "ملاءة، فيستنجي "ملاءة، فيستنجي "ملاءة، فيستنجي "ملاء وعن عاوعن عاوعن عاوعن عائئئئشة شة شة شة         . . . . » » » » اخلالء، فأاخلالء، فأاخلالء، فأاخلالء، فأ

َ قال ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ قال� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ قال� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ قال� ُ عَلَْيِه َوَسمل� ٕاذا ذهٕاذا ذهٕاذا ذهٕاذا ذهبببب ٔاحد ٔاحد ٔاحد ٔاحدمكمكمكمك ٕاىل الغائ ٕاىل الغائ ٕاىل الغائ ٕاىل الغائطططط، ، ، ، « « « « :  :  :  :  رررريضيضيضيض هللا عهنا، عن النيب َصىل� ا هللا عهنا، عن النيب َصىل� ا هللا عهنا، عن النيب َصىل� ا هللا عهنا، عن النيب َصىل� ا�����
ــــ ــــ عن ــــ عن ــــ عن ــــزئئئئ عن ــــا ُجت ــــة ٔاجحــــار، فٕاهن ــــز بثالث ــــا ُجت ــــة ٔاجحــــار، فٕاهن ــــز بثالث ــــا ُجت ــــة ٔاجحــــار، فٕاهن ــــز بثالث ــــا ُجت ــــة ٔاجحــــار، فٕاهن ــــسـتطبببب بثالث ــــسـتطفلي ــــسـتطفلي ــــسـتطفلي ــــضل    ....»»»»ههههفلي ــــهنام ٔاف ــــضلوامجلــــع بي ــــهنام ٔاف ــــضلوامجلــــع بي ــــهنام ٔاف ــــضلوامجلــــع بي ــــهنام ٔاف         ....وامجلــــع بي

وòسـتجامر وòسـتجامر وòسـتجامر وòسـتجامر حيحيحيحيصل "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا من لك طاهر ُمنِْق مصل "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا من لك طاهر ُمنِْق مصل "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا من لك طاهر ُمنِْق مصل "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا من لك طاهر ُمنِْق مببببـاح، ـاح، ـاح، ـاح، مكمكمكمكناديـل ناديـل ناديـل ناديـل 
َ اكن يسـتجمر "حلجارة  ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ اكن يسـتجمر "حلجارة � ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ اكن يسـتجمر "حلجارة � ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ اكن يسـتجمر "حلجارة � ُ عَلَْيِه َوَسمل� الورق واخلشالورق واخلشالورق واخلشالورق واخلشبببب وحنو ذÁ وحنو ذÁ وحنو ذÁ وحنو ذÁ؛؛؛؛ ٔالن النيب َصىل� ا ٔالن النيب َصىل� ا ٔالن النيب َصىل� ا ٔالن النيب َصىل� ا�����

اتاتاتات؛؛؛؛    وال جيزوال جيزوال جيزوال جيزئئئئ يف òسـتجامر ٔاقل من ثال يف òسـتجامر ٔاقل من ثال يف òسـتجامر ٔاقل من ثال يف òسـتجامر ٔاقل من ثالثثثث مـس مـس مـس مـسحححح. . . . فيلفيلفيلفيلححححق هبا ما ق هبا ما ق هبا ما ق هبا ما ميميميمياثلها يف إالنقاءاثلها يف إالنقاءاثلها يف إالنقاءاثلها يف إالنقاء
ــه ــه هللا عن ــه هللا عن ــه هللا عن ــمل�َ ----هنــا هنــا هنــا هنــا ««««: : : : حلــديث ســلامن رحلــديث ســلامن رحلــديث ســلامن رحلــديث ســلامن ريضيضيضيض هللا عن ــِه َوَس ُ عَلَْي ــمل�َ � ــِه َوَس ُ عَلَْي ــمل�َ � ــِه َوَس ُ عَلَْي ــمل�َ � ــِه َوَس ُ عَلَْي ــيب َصــىل� ا����� ــيب َصــىل� ا يعــين الن ــيب َصــىل� ا يعــين الن ــيب َصــىل� ا يعــين الن  ٔان  ٔان  ٔان  ٔان ---- يعــين الن

نــستنجي "لميــني، ؤان نــستنجي بأقــل مــن ثالثــة ٔاجحــار، ؤان نــستنجي برجيــع ٔاو نــستنجي "لميــني، ؤان نــستنجي بأقــل مــن ثالثــة ٔاجحــار، ؤان نــستنجي برجيــع ٔاو نــستنجي "لميــني، ؤان نــستنجي بأقــل مــن ثالثــة ٔاجحــار، ؤان نــستنجي برجيــع ٔاو نــستنجي "لميــني، ؤان نــستنجي بأقــل مــن ثالثــة ٔاجحــار، ؤان نــستنجي برجيــع ٔاو 
        ....»»»»عظمعظمعظمعظم
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        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
        ::::òستنجاء وòسـتجامرòستنجاء وòسـتجامرòستنجاء وòسـتجامرòستنجاء وòسـتجامر: : : : املسأ\ أالوىلاملسأ\ أالوىلاملسأ\ أالوىلاملسأ\ أالوىل((((

        . . . . سل موضع أالذى "ملاءسل موضع أالذى "ملاءسل موضع أالذى "ملاءسل موضع أالذى "ملاء وهو غ  وهو غ  وهو غ  وهو غ ))))ٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاءٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاءٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاءٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاء: : : : òستنجاءòستنجاءòستنجاءòستنجاء

 وهو مسح حمل اخلارج من  وهو مسح حمل اخلارج من  وهو مسح حمل اخلارج من  وهو مسح حمل اخلارج من ))))مسمسمسمسححححه بطاهر مه بطاهر مه بطاهر مه بطاهر مبببباح ُمنِْق اكحلجر وحنوهاح ُمنِْق اكحلجر وحنوهاح ُمنِْق اكحلجر وحنوهاح ُمنِْق اكحلجر وحنوه: : : : وòسـتجامروòسـتجامروòسـتجامروòسـتجامر((((
        . . . . السبيلني "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا كام سـيأيتالسبيلني "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا كام سـيأيتالسبيلني "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا كام سـيأيتالسبيلني "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا كام سـيأيت

            ::::òستنجاء وòسـتجامر وقيام ٔاحدهام مقام االٓخرòستنجاء وòسـتجامر وقيام ٔاحدهام مقام االٓخرòستنجاء وòسـتجامر وقيام ٔاحدهام مقام االٓخرòستنجاء وòسـتجامر وقيام ٔاحدهام مقام االٓخر: : : : املسأ\ أالوىلاملسأ\ أالوىلاملسأ\ أالوىلاملسأ\ أالوىل((((

مسمسمسمسححححه بطاهر مه بطاهر مه بطاهر مه بطاهر مبببباح ُمنِْق اح ُمنِْق اح ُمنِْق اح ُمنِْق : : : : تجامرتجامرتجامرتجامروòسـ وòسـ وòسـ وòسـ . . . . ٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاءٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاءٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاءٕازا\ اخلارج من السبيلني "ملاء: : : : òستنجاءòستنجاءòستنجاءòستنجاء
 هـو البـول  هـو البـول  هـو البـول  هـو البـول  اvي اvي اvي اvيòســتجامر مـسح احملـل اvي خـرج منـه أالذىòســتجامر مـسح احملـل اvي خـرج منـه أالذىòســتجامر مـسح احملـل اvي خـرج منـه أالذىòســتجامر مـسح احملـل اvي خـرج منـه أالذى) ) ) ) وحنـوهوحنـوهوحنـوهوحنـوه    اكحلجر اكحلجر اكحلجر اكحلجر 

 ٔاي غـري جنـ ٔاي غـري جنـ ٔاي غـري جنـ ٔاي غـري جنـسسسس، ال جيـوز ٔان تـسـتجمر ، ال جيـوز ٔان تـسـتجمر ، ال جيـوز ٔان تـسـتجمر ، ال جيـوز ٔان تـسـتجمر ))))بطـاهربطـاهربطـاهربطـاهر----١١١١((((مـسمـسمـسمـسححححه ه ه ه . . . . والغائوالغائوالغائوالغائطططط ومـا شـاهبهام ومـا شـاهبهام ومـا شـاهبهام ومـا شـاهبهام
ٔاي غـري مـٔاي غـري مـٔاي غـري مـٔاي غـري مـرسرسرسرسوق ٔاو غـري وق ٔاو غـري وق ٔاو غـري وق ٔاو غـري ،،،،)))) م م م مببببـاحـاحـاحـاح----٢٢٢٢((((بيشبيشبيشبيشء جنء جنء جنء جنسسسس، ٔاو تستنجي مباء فيـه جناسـة، ، ٔاو تستنجي مباء فيـه جناسـة، ، ٔاو تستنجي مباء فيـه جناسـة، ، ٔاو تستنجي مباء فيـه جناسـة، 

ل، يطهر احملل، يزيل أالل، يطهر احملل، يزيل أالل، يطهر احملل، يزيل أالل، يطهر احملل، يزيل أالثثثثر، ٔار، ٔار، ٔار، ٔاثثثثر البول ٔاو الغائر البول ٔاو الغائر البول ٔاو الغائر البول ٔاو الغائطططط     ٔاي ينقي احمل ٔاي ينقي احمل ٔاي ينقي احمل ٔاي ينقي احمل))))منقِ منقِ منقِ منقِ ----٣٣٣٣    ((((،،،،مغصوبمغصوبمغصوبمغصوب
        . . . . من عىل احمللمن عىل احمللمن عىل احمللمن عىل احملل

 ٕاما ٔان تستنجي "ملاء ٔاو تسـتجمر "حلجارة ٔاو ما يقوم  ٕاما ٔان تستنجي "ملاء ٔاو تسـتجمر "حلجارة ٔاو ما يقوم  ٕاما ٔان تستنجي "ملاء ٔاو تسـتجمر "حلجارة ٔاو ما يقوم  ٕاما ٔان تستنجي "ملاء ٔاو تسـتجمر "حلجارة ٔاو ما يقوم ))))وجيزوجيزوجيزوجيزئئئئ ٔاحدهام عن االٓخر ٔاحدهام عن االٓخر ٔاحدهام عن االٓخر ٔاحدهام عن االٓخر((((
        . . . . مقا«امقا«امقا«امقا«ا

ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ----لثبوت ذÁ عن النيب لثبوت ذÁ عن النيب لثبوت ذÁ عن النيب لثبوت ذÁ عن النيب (((( ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ � : : : :  قـال قـال قـال قـال----رررريضيضيضيض هللا عنـه هللا عنـه هللا عنـه هللا عنـه----فعَن ٔانـفعَن ٔانـفعَن ٔانـفعَن ٔانـسسسس    : : : : ----َصىل� اَصىل� اَصىل� اَصىل� ا�����
ُ ----اكن النيب اكن النيب اكن النيب اكن النيب «««« � ُ � ُ � ُ محمحمحمحل ٔا  وغالم حنوي ٕاداوة من ل ٔا  وغالم حنوي ٕاداوة من ل ٔا  وغالم حنوي ٕاداوة من ل ٔا  وغالم حنوي ٕاداوة من ---- عَلَْيِه َوَسمل�َ  عَلَْيِه َوَسمل�َ  عَلَْيِه َوَسمل�َ  عَلَْيِه َوَسمل�َ َصىل� اَصىل� اَصىل� اَصىل� ا�����  يدخل اخلالء، فأ يدخل اخلالء، فأ يدخل اخلالء، فأ يدخل اخلالء، فأ

        . . . . ���� يستنجي "ملاء  يستنجي "ملاء  يستنجي "ملاء  يستنجي "ملاء ���� هذا دليل عىل ٔان النيب  هذا دليل عىل ٔان النيب  هذا دليل عىل ٔان النيب  هذا دليل عىل ٔان النيب ))))»»»»ماء وعماء وعماء وعماء وعزنزنزنزنة، فيستنجي "ملاءة، فيستنجي "ملاءة، فيستنجي "ملاءة، فيستنجي "ملاء

    ���� يغرزها ٔامامه  يغرزها ٔامامه  يغرزها ٔامامه  يغرزها ٔامامه ���� ٔاي احلربة الصغرية، عصا قريبة من الرمح، اكن النيب  ٔاي احلربة الصغرية، عصا قريبة من الرمح، اكن النيب  ٔاي احلربة الصغرية، عصا قريبة من الرمح، اكن النيب  ٔاي احلربة الصغرية، عصا قريبة من الرمح، اكن النيب ))))ععععزنزنزنزنةةةة((((

خخخخذها سذها سذها سذها سرترترترتة ٕاذا ٔاراد ٔان يـصيل، ة ٕاذا ٔاراد ٔان يـصيل، ة ٕاذا ٔاراد ٔان يـصيل، ة ٕاذا ٔاراد ٔان يـصيل،  اكن يت اكن يت اكن يت اكن يت����ٕاذا دخل اخلالء يسـتٕاذا دخل اخلالء يسـتٕاذا دخل اخلالء يسـتٕاذا دخل اخلالء يسـترترترترت هبا، واكن النيب  هبا، واكن النيب  هبا، واكن النيب  هبا، واكن النيب 

        . . . . ����يصيل ٕالهيا يصيل ٕالهيا يصيل ٕالهيا يصيل ٕالهيا 
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ُ عَلَْيِه َوَسـمل�َ ----وعن عاوعن عاوعن عاوعن عائئئئشة رشة رشة رشة ريضيضيضيض هللا عهنا، عن النيب  هللا عهنا، عن النيب  هللا عهنا، عن النيب  هللا عهنا، عن النيب (((( ُ عَلَْيِه َوَسـمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسـمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسـمل�َ � ٕاذا ذهـٕاذا ذهـٕاذا ذهـٕاذا ذهـبببب    ««««: : : :  قـال قـال قـال قـال----َصىل� اَصىل� اَصىل� اَصىل� ا�����
        . . . . ))))»»»»ٔاحدٔاحدٔاحدٔاحدمكمكمكمك ٕاىل الغائ ٕاىل الغائ ٕاىل الغائ ٕاىل الغائطططط، فليسـتط، فليسـتط، فليسـتط، فليسـتطبببب بثالثة ٔاجحار، فٕاهنا ُجتز بثالثة ٔاجحار، فٕاهنا ُجتز بثالثة ٔاجحار، فٕاهنا ُجتز بثالثة ٔاجحار، فٕاهنا ُجتزئئئئ عنه عنه عنه عنه

حلجـارة حلجـارة حلجـارة حلجـارة  ٔانـه اكن يـسـتجمر " ٔانـه اكن يـسـتجمر " ٔانـه اكن يـسـتجمر " ٔانـه اكن يـسـتجمر "::::اaليـل الثـايناaليـل الثـايناaليـل الثـايناaليـل الثـاين ٔانه اكن يـستنجي "ملـاء،  ٔانه اكن يـستنجي "ملـاء،  ٔانه اكن يـستنجي "ملـاء،  ٔانه اكن يـستنجي "ملـاء، ::::اaليل أالولاaليل أالولاaليل أالولاaليل أالول

        . . . .  ٔان نأخذ معنا ثالثة ٔاجحار حىت نسـتجمع هبا لتنقي احملل ٔان نأخذ معنا ثالثة ٔاجحار حىت نسـتجمع هبا لتنقي احملل ٔان نأخذ معنا ثالثة ٔاجحار حىت نسـتجمع هبا لتنقي احملل ٔان نأخذ معنا ثالثة ٔاجحار حىت نسـتجمع هبا لتنقي احملل����ؤاوؤاوؤاوؤاوىصىصىصىص النيب  النيب  النيب  النيب 

يعين امجلع بني òستنجاء وòسـتجامر، امجلـع بيـهنام ٔاوىل، ٔاي يعين امجلع بني òستنجاء وòسـتجامر، امجلـع بيـهنام ٔاوىل، ٔاي يعين امجلع بني òستنجاء وòسـتجامر، امجلـع بيـهنام ٔاوىل، ٔاي يعين امجلع بني òستنجاء وòسـتجامر، امجلـع بيـهنام ٔاوىل، ٔاي ) ) ) ) وامجلع بيهنام ٔافضلوامجلع بيهنام ٔافضلوامجلع بيهنام ٔافضلوامجلع بيهنام ٔافضل((((
        ....تسـتجمر "حلجارة ٔاوًال، مث تتتسـتجمر "حلجارة ٔاوًال، مث تتتسـتجمر "حلجارة ٔاوًال، مث تتتسـتجمر "حلجارة ٔاوًال، مث تتببببع òسـتجامر "الستنجاء "ملاءع òسـتجامر "الستنجاء "ملاءع òسـتجامر "الستنجاء "ملاءع òسـتجامر "الستنجاء "ملاء

        ....حمك امجلع بني òستنجاء وòسـتجامرحمك امجلع بني òستنجاء وòسـتجامرحمك امجلع بني òستنجاء وòسـتجامرحمك امجلع بني òستنجاء وòسـتجامر

ٔان امجلع ٔان امجلع ٔان امجلع ٔان امجلع " " " " :  :  :  :  أالفضلية أالفضلية أالفضلية أالفضلية حتحتحتحتتاج ٕاىل دليل، ٔالن بعض العلامء قالتاج ٕاىل دليل، ٔالن بعض العلامء قالتاج ٕاىل دليل، ٔالن بعض العلامء قالتاج ٕاىل دليل، ٔالن بعض العلامء قال::::يقول الشـيخ حفظه هللايقول الشـيخ حفظه هللايقول الشـيخ حفظه هللايقول الشـيخ حفظه هللا
صىل هللا صىل هللا صىل هللا صىل هللا - - - - بني òسـتجامر "حلجارة وòستنجاء "ملاء هذا من الغلو وبني òسـتجامر "حلجارة وòستنجاء "ملاء هذا من الغلو وبني òسـتجامر "حلجارة وòستنجاء "ملاء هذا من الغلو وبني òسـتجامر "حلجارة وòستنجاء "ملاء هذا من الغلو وململململ يفعË النيب  يفعË النيب  يفعË النيب  يفعË النيب 

، ٔاما امجلع بيهنام لي، ٔاما امجلع بيهنام لي، ٔاما امجلع بيهنام لي، ٔاما امجلع بيهنام ليسسسس من السـنة بل  من السـنة بل  من السـنة بل  من السـنة بل  نعم نعم نعم نعم فأحدهام جيز فأحدهام جيز فأحدهام جيز فأحدهام جيزئئئئ عن االٓخر عن االٓخر عن االٓخر عن االٓخر----""""عليه وآ; وسملعليه وآ; وسملعليه وآ; وسملعليه وآ; وسمل
        ....----ررررمحمحمحمحه هللا تعاىله هللا تعاىله هللا تعاىله هللا تعاىل----هو من الغلو عىل قول بعض ٔاهل العمل اكلشـيخ أاللباين هو من الغلو عىل قول بعض ٔاهل العمل اكلشـيخ أاللباين هو من الغلو عىل قول بعض ٔاهل العمل اكلشـيخ أاللباين هو من الغلو عىل قول بعض ٔاهل العمل اكلشـيخ أاللباين 

 ٔانه ٕاما يسـتجمر بثالثة ٔاجحار ٔاو مبا يقوم مقام أالجحار كام سـيأيت،  ٔانه ٕاما يسـتجمر بثالثة ٔاجحار ٔاو مبا يقوم مقام أالجحار كام سـيأيت،  ٔانه ٕاما يسـتجمر بثالثة ٔاجحار ٔاو مبا يقوم مقام أالجحار كام سـيأيت،  ٔانه ٕاما يسـتجمر بثالثة ٔاجحار ٔاو مبا يقوم مقام أالجحار كام سـيأيت، ::::ٕاذن أالوىل نقولٕاذن أالوىل نقولٕاذن أالوىل نقولٕاذن أالوىل نقول
        ....ٔاو ٔانه يستنجي "ملاءٔاو ٔانه يستنجي "ملاءٔاو ٔانه يستنجي "ملاءٔاو ٔانه يستنجي "ملاء

        .... لو ٔان رجال اسـتجمر "حلجارة يف وجود املاء جيز لو ٔان رجال اسـتجمر "حلجارة يف وجود املاء جيز لو ٔان رجال اسـتجمر "حلجارة يف وجود املاء جيز لو ٔان رجال اسـتجمر "حلجارة يف وجود املاء جيزئئئئ ٔام ال؟ ٔام ال؟ ٔام ال؟ ٔام ال؟::::مسألةمسألةمسألةمسألة

        ،،،،سواء "السـتجامر ٔاو "الستنجاءسواء "السـتجامر ٔاو "الستنجاءسواء "السـتجامر ٔاو "الستنجاءسواء "السـتجامر ٔاو "الستنجاءهو تنظيف احملل،هو تنظيف احملل،هو تنظيف احملل،هو تنظيف احملل،نعم جيزنعم جيزنعم جيزنعم جيزئئئئ ٔالن العربة  ٔالن العربة  ٔالن العربة  ٔالن العربة ::::اجلواباجلواباجلواباجلواب    

            ....ء ينقي ٔاكرث من احلجارةء ينقي ٔاكرث من احلجارةء ينقي ٔاكرث من احلجارةء ينقي ٔاكرث من احلجارةال يوجد ٔاولوية، لكن املاء ٔافضل من احلجارة، ٔالن املاال يوجد ٔاولوية، لكن املاء ٔافضل من احلجارة، ٔالن املاال يوجد ٔاولوية، لكن املاء ٔافضل من احلجارة، ٔالن املاال يوجد ٔاولوية، لكن املاء ٔافضل من احلجارة، ٔالن املا

وòسـتجامر وòسـتجامر وòسـتجامر وòسـتجامر حيحيحيحيصل "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا من لك طاهر ُمنِْق مصل "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا من لك طاهر ُمنِْق مصل "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا من لك طاهر ُمنِْق مصل "حلجارة ٔاو ما يقوم مقا«ا من لك طاهر ُمنِْق مبببباح، اح، اح، اح، مكمكمكمكناديل ناديل ناديل ناديل ((((
Áوحنـو ذ Áوحنـو ذ Áوحنـو ذ Áلـي لـي لـي لـيسسسس الـورق، الـورق الـيت يه "لكـ الـورق، الـورق الـيت يه "لكـ الـورق، الـورق الـيت يه "لكـ الـورق، الـورق الـيت يه "لكـرسرسرسرس يه الفـضة  يه الفـضة  يه الفـضة  يه الفـضة ))))الَورق واخلـشالَورق واخلـشالَورق واخلـشالَورق واخلـشبببب وحنـو ذ 

العمb الفـضية، الفـضة االعمb الفـضية، الفـضة االعمb الفـضية، الفـضة االعمb الفـضية، الفـضة امسمسمسمسهـا الـوِرق، ٕاهـا الـوِرق، ٕاهـا الـوِرق، ٕاهـا الـوِرق، ٕامنمنمنمنـا هـذه مناديـل الـورق اvي هـو الـورق ـا هـذه مناديـل الـورق اvي هـو الـورق ـا هـذه مناديـل الـورق اvي هـو الـورق ـا هـذه مناديـل الـورق اvي هـو الـورق 
مكمكمكمكناديـل الـورق واخلـشناديـل الـورق واخلـشناديـل الـورق واخلـشناديـل الـورق واخلـشبببب وحنـو ذÁ، يعـين لـو  وحنـو ذÁ، يعـين لـو  وحنـو ذÁ، يعـين لـو  وحنـو ذÁ، يعـين لـو . . . . طـوا بيـهنامطـوا بيـهنامطـوا بيـهنامطـوا بيـهناماملعروف، حىت ال املعروف، حىت ال املعروف، حىت ال املعروف، حىت ال ختختختختلللل
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� معهد شيخ االسالم العلمي

        . . . . خرقة جيوز ٔان تسـتجمر هباخرقة جيوز ٔان تسـتجمر هباخرقة جيوز ٔان تسـتجمر هباخرقة جيوز ٔان تسـتجمر هبا

ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ----ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب (((( ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ �  اكن يسـتجمر "حلجارة فيل اكن يسـتجمر "حلجارة فيل اكن يسـتجمر "حلجارة فيل اكن يسـتجمر "حلجارة فيلححححـق هبـا مـا ـق هبـا مـا ـق هبـا مـا ـق هبـا مـا ميميميمياثلهـا يف اثلهـا يف اثلهـا يف اثلهـا يف ----َصىل� اَصىل� اَصىل� اَصىل� ا�����
        ....    ))))إالنقاءإالنقاءإالنقاءإالنقاء

 العلـامء  العلـامء  العلـامء  العلـامء ثالثة ٔاجحار سـنة واجثالثة ٔاجحار سـنة واجثالثة ٔاجحار سـنة واجثالثة ٔاجحار سـنة واجببببة ٔام جيزة ٔام جيزة ٔام جيزة ٔام جيزئئئئ حبجـرين ؟ حبجـرين ؟ حبجـرين ؟ حبجـرين ؟ب ب ب ب      òستنجاء òستنجاء òستنجاء òستنجاءهلهلهلهل::::مسألةمسألةمسألةمسألة
        ....ٔاجحارٔاجحارٔاجحارٔاجحاريقولون "تفاق ٔانه ال جيزيقولون "تفاق ٔانه ال جيزيقولون "تفاق ٔانه ال جيزيقولون "تفاق ٔانه ال جيزئئئئ ٔاقل من ثالثة  ٔاقل من ثالثة  ٔاقل من ثالثة  ٔاقل من ثالثة 

ل، هـل يلزمـه ٔان ل، هـل يلزمـه ٔان ل، هـل يلزمـه ٔان ل، هـل يلزمـه ٔان ميميميميـسح ـسح ـسح ـسح لـو ٔان رجـال اســتجمر حبجـرين ونقـى احملـلـو ٔان رجـال اســتجمر حبجـرين ونقـى احملـلـو ٔان رجـال اســتجمر حبجـرين ونقـى احملـلـو ٔان رجـال اســتجمر حبجـرين ونقـى احملـ::::    مسألةمسألةمسألةمسألة
        ؟؟؟؟    "حلجر الثالث"حلجر الثالث"حلجر الثالث"حلجر الثالث

        . . . . العدد مقصودالعدد مقصودالعدد مقصودالعدد مقصودفففف    ،،،،رشرشرشرشطططط     الثالث الثالث الثالث الثالث ٕان احلجر  ٕان احلجر  ٕان احلجر  ٕان احلجر ::::العلامء قالواالعلامء قالواالعلامء قالواالعلامء قالوا::::اجلواباجلواباجلواباجلواب

 هـل يلـزم اســتعامل  هـل يلـزم اســتعامل  هـل يلـزم اســتعامل  هـل يلـزم اســتعامل لو ٔان رجال اسـتعمل ثالثة ٔاجحار ولو ٔان رجال اسـتعمل ثالثة ٔاجحار ولو ٔان رجال اسـتعمل ثالثة ٔاجحار ولو ٔان رجال اسـتعمل ثالثة ٔاجحار وململململ ينق احملـل ينق احملـل ينق احملـل ينق احملـل    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
        ....ار ٔاخرى؟ار ٔاخرى؟ار ٔاخرى؟ار ٔاخرى؟ٔاجحٔاجحٔاجحٔاجح

ولكن أالوىل ٔان يقطــع ولكن أالوىل ٔان يقطــع ولكن أالوىل ٔان يقطــع ولكن أالوىل ٔان يقطــع د ٔاخــرى مــن أالجحــار،د ٔاخــرى مــن أالجحــار،د ٔاخــرى مــن أالجحــار،د ٔاخــرى مــن أالجحــار،ااااعــدعــدعــدعــدأ أ أ أ بــأس مــن اســـتعامل بــأس مــن اســـتعامل بــأس مــن اســـتعامل بــأس مــن اســـتعامل     الالالال::::اجلــواباجلــواباجلــواباجلــواب
بببب الـوتر، ولكمـة وتـر  الـوتر، ولكمـة وتـر  الـوتر، ولكمـة وتـر  الـوتر، ولكمـة وتـر  òسـتجامر عىل وتر ٔالن الوتر مسـتòسـتجامر عىل وتر ٔالن الوتر مسـتòسـتجامر عىل وتر ٔالن الوتر مسـتòسـتجامر عىل وتر ٔالن الوتر مسـتحبحبحبحب، ٔالن هللا وتـر ، ٔالن هللا وتـر ، ٔالن هللا وتـر ، ٔالن هللا وتـر حيحيحيحيــــ

        . . . . تنطق ِوتر وَوتر، لكهيام حصيحتنطق ِوتر وَوتر، لكهيام حصيحتنطق ِوتر وَوتر، لكهيام حصيحتنطق ِوتر وَوتر، لكهيام حصيح

رررريضيضيضيض هللا  هللا  هللا  هللا ----وال جيزوال جيزوال جيزوال جيزئئئئ يف òسـتجامر ٔاقـل مـن ثـال يف òسـتجامر ٔاقـل مـن ثـال يف òسـتجامر ٔاقـل مـن ثـال يف òسـتجامر ٔاقـل مـن ثـالثثثث مـس مـس مـس مـسححححاتاتاتات؛؛؛؛ حلـديث سـلامن  حلـديث سـلامن  حلـديث سـلامن  حلـديث سـلامن ((((
ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ ----ا  ا  ا  ا  هنهنهنهن««««((((: : : :  قال قال قال قال))))----عنهعنهعنهعنه ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ � ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ � ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ �  ٔان نـستنجي "لميـني، ؤان  ٔان نـستنجي "لميـني، ؤان  ٔان نـستنجي "لميـني، ؤان  ٔان نـستنجي "لميـني، ؤان ----يعين النـيب َصـىل� ايعين النـيب َصـىل� ايعين النـيب َصـىل� ايعين النـيب َصـىل� ا�����

هو روهو روهو روهو روثثثث    : : : :         ) ) ) ) الرجيعالرجيعالرجيعالرجيع( ( ( (         ) ) ) ) » » » » نستنجي بأقل من ثالثة ٔاجحار، ؤان نستنجي برجيع ٔاو عظمنستنجي بأقل من ثالثة ٔاجحار، ؤان نستنجي برجيع ٔاو عظمنستنجي بأقل من ثالثة ٔاجحار، ؤان نستنجي برجيع ٔاو عظمنستنجي بأقل من ثالثة ٔاجحار، ؤان نستنجي برجيع ٔاو عظم
Áٔاو ما شابه ذ Áٔاو ما شابه ذ Áٔاو ما شابه ذ Áالهباالهباالهباالهبامئمئمئمئ ٔاو ما شابه ذ . . . .        

ى النيب ى النيب ى النيب ى النيب   ٔان نستنجي "لميني وسـيأيت يف احملرمات الحقا، ؤان نـستنجي بأقـل  ٔان نستنجي "لميني وسـيأيت يف احملرمات الحقا، ؤان نـستنجي بأقـل  ٔان نستنجي "لميني وسـيأيت يف احملرمات الحقا، ؤان نـستنجي بأقـل  ٔان نستنجي "لميني وسـيأيت يف احملرمات الحقا، ؤان نـستنجي بأقـل ����هنهنهنهنــــ

ى النيب ى النيب ى النيب ى النيب من ثالثة ٔاجحارمن ثالثة ٔاجحارمن ثالثة ٔاجحارمن ثالثة ٔاجحار  عن òستنجاء، òستنجاء هنا يعين òسـتجامر  عن òستنجاء، òستنجاء هنا يعين òسـتجامر  عن òستنجاء، òستنجاء هنا يعين òسـتجامر  عن òستنجاء، òستنجاء هنا يعين òسـتجامر ����، فهن، فهن، فهن، فهنــــ
اvي هو ٕازا\ ما عىل السبيلني حبجر ٔاو حنوه اvي هو ٕازا\ ما عىل السبيلني حبجر ٔاو حنوه اvي هو ٕازا\ ما عىل السبيلني حبجر ٔاو حنوه اvي هو ٕازا\ ما عىل السبيلني حبجر ٔاو حنوه مكمكمكمكناديل ورق ٔاو خشناديل ورق ٔاو خشناديل ورق ٔاو خشناديل ورق ٔاو خشبببب ٔاو خرقة ٔاو  ٔاو خرقة ٔاو  ٔاو خرقة ٔاو  ٔاو خرقة ٔاو 
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        . . . . العربة بتنظيف احملل، بأي طريقة اكنتالعربة بتنظيف احملل، بأي طريقة اكنتالعربة بتنظيف احملل، بأي طريقة اكنتالعربة بتنظيف احملل، بأي طريقة اكنت: : : : ما شابه ذÁ، ٔالن الرشما شابه ذÁ، ٔالن الرشما شابه ذÁ، ٔالن الرشما شابه ذÁ، ٔالن الرشعععع قال قال قال قال

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت

        ::::اسـتقاسـتقاسـتقاسـتقببببال القال القال القال القببببb واسـتد"رها حال قضاء احلاجةb واسـتد"رها حال قضاء احلاجةb واسـتد"رها حال قضاء احلاجةb واسـتد"رها حال قضاء احلاجة: : : : املسأ\ الثانيةاملسأ\ الثانيةاملسأ\ الثانيةاملسأ\ الثانية....

ال جيوز اسـتقال جيوز اسـتقال جيوز اسـتقال جيوز اسـتقببببال القال القال القال القببببb وال اسـتد"رها حال قضاء احلاجة يف الـصb وال اسـتد"رها حال قضاء احلاجة يف الـصb وال اسـتد"رها حال قضاء احلاجة يف الـصb وال اسـتد"رها حال قضاء احلاجة يف الـصححححراء بـال حائـلراء بـال حائـلراء بـال حائـلراء بـال حائـل؛؛؛؛    
ُ عَلَْيِه َوَسـمل�َ : : : : حلديث ٔاحلديث ٔاحلديث ٔاحلديث ٔايبيبيبيب ٔايوب أالنصاري ر ٔايوب أالنصاري ر ٔايوب أالنصاري ر ٔايوب أالنصاري ريضيضيضيض هللا عنه هللا عنه هللا عنه هللا عنه ُ عَلَْيِه َوَسـمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسـمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسـمل�َ � : : : : قال رسول هللا َصىل� اقال رسول هللا َصىل� اقال رسول هللا َصىل� اقال رسول هللا َصىل� ا�����

ِقوا ٔاو غَّرِبوا«««« ِقوا ٔاو غَّرِبواb، وال تسـتدبروها، ولكن َرشّ ِقوا ٔاو غَّرِبواb، وال تسـتدبروها، ولكن َرشّ ِقوا ٔاو غَّرِبواb، وال تسـتدبروها، ولكن َرشّ قال قال قال قال         » » » » ٕاذا ٔاتيٕاذا ٔاتيٕاذا ٔاتيٕاذا ٔاتيمتمتمتمت الغائ الغائ الغائ الغائطططط فال تسـتق فال تسـتق فال تسـتق فال تسـتقببببلوا القلوا القلوا القلوا القببببb، وال تسـتدبروها، ولكن َرشّ
فقدمنا الشام، فوجد  مراحيض قد بُنيت حنو الكعبة، فننفقدمنا الشام، فوجد  مراحيض قد بُنيت حنو الكعبة، فننفقدمنا الشام، فوجد  مراحيض قد بُنيت حنو الكعبة، فننفقدمنا الشام، فوجد  مراحيض قد بُنيت حنو الكعبة، فننححححـرف عهنـا، ـرف عهنـا، ـرف عهنـا، ـرف عهنـا، : : : : ٔابو ٔايوبٔابو ٔايوبٔابو ٔايوبٔابو ٔايوب

        ....ونسـتغفر هللاونسـتغفر هللاونسـتغفر هللاونسـتغفر هللا

ٔاما ٕان اكن يف بنيان، ٔاو اكن بينه وبني القٔاما ٕان اكن يف بنيان، ٔاو اكن بينه وبني القٔاما ٕان اكن يف بنيان، ٔاو اكن بينه وبني القٔاما ٕان اكن يف بنيان، ٔاو اكن بينه وبني القببببb يشء يسb يشء يسb يشء يسb يشء يسرترترترته، فال بأس بذÁه، فال بأس بذÁه، فال بأس بذÁه، فال بأس بذÁ؛؛؛؛ حلديث  حلديث  حلديث  حلديث 
َ يبـول يف بيتـه ««««    ::::ر رر رر رر ريضيضيضيض هللا عهنام هللا عهنام هللا عهنام هللا عهنامابن ابن ابن ابن معمعمعمع ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ يبـول يف بيتـه � ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ يبـول يف بيتـه � ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ يبـول يف بيتـه � ُ عَلَْيِه َوَسـمل� ٔانه رٔاى رسول هللا َصىل� أانه رٔاى رسول هللا َصىل� أانه رٔاى رسول هللا َصىل� أانه رٔاى رسول هللا َصىل� ا�����

ٔا ٔا ٔا ٔا خخخخ ابـن  ابـن  ابـن  ابـن معمعمعمعـر ـر ـر ـر ««««: : : : وحلديث مروان أالصـغر قـالوحلديث مروان أالصـغر قـالوحلديث مروان أالصـغر قـالوحلديث مروان أالصـغر قـال    ،،،،»»»»مسـتقمسـتقمسـتقمسـتقببببل الشام مسـتدبر الكعبةل الشام مسـتدبر الكعبةل الشام مسـتدبر الكعبةل الشام مسـتدبر الكعبة
ي ي ي ي : : : : بعريه مسـتقبعريه مسـتقبعريه مسـتقبعريه مسـتقببببل القل القل القل القببببb، مث جلb، مث جلb، مث جلb، مث جلسسسس يبول ٕاليه، فقلت يبول ٕاليه، فقلت يبول ٕاليه، فقلت يبول ٕاليه، فقلت ٔا" عبد الرٔا" عبد الرٔا" عبد الرٔا" عبد الرمحمحمحمحن، ٔالين، ٔالين، ٔالين، ٔاليسسسس قـد ُهنـ قـد ُهنـ قـد ُهنـ قـد ُهنـــــ

ي عن ي عن ي عن ي عن : : : : عن هذا؟ قالعن هذا؟ قالعن هذا؟ قالعن هذا؟ قال هذا يف الفضاء، ٔاما ٕاذا اكن بينك وبني القهذا يف الفضاء، ٔاما ٕاذا اكن بينك وبني القهذا يف الفضاء، ٔاما ٕاذا اكن بينك وبني القهذا يف الفضاء، ٔاما ٕاذا اكن بينك وبني القببببb يشء b يشء b يشء b يشء بىل ٕابىل ٕابىل ٕابىل ٕامنمنمنمنا هنا هنا هنا هنــــ
        ....وأالفضل ترك ذÁ حىت يف البنيان، وهللا ٔاعملوأالفضل ترك ذÁ حىت يف البنيان، وهللا ٔاعملوأالفضل ترك ذÁ حىت يف البنيان، وهللا ٔاعملوأالفضل ترك ذÁ حىت يف البنيان، وهللا ٔاعمل. . . . »»»»يسيسيسيسرترترترتك فال بأسك فال بأسك فال بأسك فال بأس

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح

        ::::اسـتقاسـتقاسـتقاسـتقببببال القال القال القال القببببb واسـتد"رها حال قضاء احلاجةb واسـتد"رها حال قضاء احلاجةb واسـتد"رها حال قضاء احلاجةb واسـتد"رها حال قضاء احلاجة: : : : املسأ\ الثانيةاملسأ\ الثانيةاملسأ\ الثانيةاملسأ\ الثانية((((

    ))))ال جيوز اسـتقال جيوز اسـتقال جيوز اسـتقال جيوز اسـتقببببال القال القال القال القببببb وال اسـتد"رها حال قضاء احلاجة يف الـصb وال اسـتد"رها حال قضاء احلاجة يف الـصb وال اسـتد"رها حال قضاء احلاجة يف الـصb وال اسـتد"رها حال قضاء احلاجة يف الـصححححراء بـال حائـلراء بـال حائـلراء بـال حائـلراء بـال حائـل
 يف الـص يف الـص يف الـص يف الـصححححراء راء راء راء  القـ القـ القـ القـببببbbbbللللجيـوز اســتقجيـوز اســتقجيـوز اســتقجيـوز اســتقبببباااأالن اجلو فضاء، فقـال ال ٔالن اجلو فضاء، فقـال ال ٔالن اجلو فضاء، فقـال ال ٔالن اجلو فضاء، فقـال ال ا يف الصا يف الصا يف الصا يف الصححححراء،راء،راء،راء،قال هنقال هنقال هنقال هن

، ٔاما عـن البنيـان ســيأيت لـو ٔا  ، ٔاما عـن البنيـان ســيأيت لـو ٔا  ، ٔاما عـن البنيـان ســيأيت لـو ٔا  ، ٔاما عـن البنيـان ســيأيت لـو ٔا   لي لي لي ليسسسس بينك وبيهنا يشء  بينك وبيهنا يشء  بينك وبيهنا يشء  بينك وبيهنا يشء حيحيحيحيرم ذÁرم ذÁرم ذÁرم ذÁبغائبغائبغائبغائطططط ٔاو بول و ٔاو بول و ٔاو بول و ٔاو بول و
 ٔاحتا ٔاحتا ٔاحتا ٔاحتاطططط يف داخل البيت ويكون  يف داخل البيت ويكون  يف داخل البيت ويكون  يف داخل البيت ويكون ٔانٔانٔانٔان ٔاو البد  ٔاو البد  ٔاو البد  ٔاو البد ؟؟؟؟ٔاأٔأامصمصمصمصم امحلامم امحلامم امحلامم امحلاميف ٔاي اجتاه يف ٔاي اجتاه يف ٔاي اجتاه يف ٔاي اجتاه     داخل البيتداخل البيتداخل البيتداخل البيت

        !!!!احلمك يف الصاحلمك يف الصاحلمك يف الصاحلمك يف الصححححراء اكحلمك يف البيت راء اكحلمك يف البيت راء اكحلمك يف البيت راء اكحلمك يف البيت متمتمتمتاما؟اما؟اما؟اما؟
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ُ عَلَْيـِه ----قال رسول هللا قال رسول هللا قال رسول هللا قال رسول هللا : : : : ---- ر ر ر ريضيضيضيض هللا عنه  هللا عنه  هللا عنه  هللا عنه ----ديث ٔاديث ٔاديث ٔاديث ٔايبيبيبيب ٔايوب أالنصاري  ٔايوب أالنصاري  ٔايوب أالنصاري  ٔايوب أالنصاري حلحلحلحل(((( ُ عَلَْيـِه � ُ عَلَْيـِه � ُ عَلَْيـِه � َصـىل� اَصـىل� اَصـىل� اَصـىل� ا�����
ِقـوا ٔاو ««««: : : : ----َوَسمل�َ َوَسمل�َ َوَسمل�َ َوَسمل�َ  ِقـوا ٔاو b، وال تـسـتدبروها، ولكـن َرشّ ِقـوا ٔاو b، وال تـسـتدبروها، ولكـن َرشّ ِقـوا ٔاو b، وال تـسـتدبروها، ولكـن َرشّ ٕاذا ٔاتيٕاذا ٔاتيٕاذا ٔاتيٕاذا ٔاتيمتمتمتمت الغائ الغائ الغائ الغائطططط فال تـسـتق فال تـسـتق فال تـسـتق فال تـسـتقببببلوا القـلوا القـلوا القـلوا القـببببb، وال تـسـتدبروها، ولكـن َرشّ
ي هنا يفيد التي هنا يفيد التي هنا يفيد التي هنا يفيد التححححررررميميميمي، ، ، ، ))))»»»»غَّرِبواغَّرِبواغَّرِبواغَّرِبوا ى عنـه الـشارى عنـه الـشارى عنـه الـشارى عنـه الـشارعععع عـىل  عـىل  عـىل  عـىل """"    ))))    لتلتلتلتححححررررميميميمي املراد " املراد " املراد " املراد "وووو(((( الهن الهن الهن الهنــــ ما هنـما هنـما هنـما هنـــــ

        ....    ،،،،""""لزام حبيث يثاب لزام حبيث يثاب لزام حبيث يثاب لزام حبيث يثاب ,,,,ركه وركه وركه وركه وميميميميدح ويعاقدح ويعاقدح ويعاقدح ويعاقبببب فاعË ويذم فاعË ويذم فاعË ويذم فاعË ويذموجه احلوجه احلوجه احلوجه احلمتمتمتمت واالٕ  واالٕ  واالٕ  واالٕ 

ي عن اسـتقي عن اسـتقي عن اسـتقي عن اسـتقببببال القال القال القال القببببb واسـتد"رها ببول وغـائb واسـتد"رها ببول وغـائb واسـتد"رها ببول وغـائb واسـتد"رها ببول وغـائطططط: : : : مفمفمفمفعىن احلديثعىن احلديثعىن احلديثعىن احلديث ي يقتـي يقتـي يقتـي يقتـيضيضيضيض    الهنالهنالهنالهنــــ  والهنـ والهنـ والهنـ والهنـــــ
فٕاذا ٔاردت فٕاذا ٔاردت فٕاذا ٔاردت فٕاذا ٔاردت  ٕاىل املباح، ٕاىل املباح، ٕاىل املباح، ٕاىل املباح،التالتالتالتححححررررميميميمي، ما ، ما ، ما ، ما ململململ يأِت ٔاو ما  يأِت ٔاو ما  يأِت ٔاو ما  يأِت ٔاو ما ململململ تأِت قرينة ترصفه ٕاىل الكراهة ٔاو تأِت قرينة ترصفه ٕاىل الكراهة ٔاو تأِت قرينة ترصفه ٕاىل الكراهة ٔاو تأِت قرينة ترصفه ٕاىل الكراهة ٔاو

 تق تق تق تقيضيضيضيض حاجتك، أالصل ٔاال تسـتق حاجتك، أالصل ٔاال تسـتق حاجتك، أالصل ٔاال تسـتق حاجتك، أالصل ٔاال تسـتقببببل القل القل القل القببببb ال ببول ٔاو غائb ال ببول ٔاو غائb ال ببول ٔاو غائb ال ببول ٔاو غائطططط وال تسـتدبرها ولكن  وال تسـتدبرها ولكن  وال تسـتدبرها ولكن  وال تسـتدبرها ولكن ٔانٔانٔانٔان
        ....رشق ٔاو غربرشق ٔاو غربرشق ٔاو غربرشق ٔاو غرب

فقدمنا الـشام، فوجـد  مـراحيض قـد بُنيـت حنـو الكعبـة، فقدمنا الـشام، فوجـد  مـراحيض قـد بُنيـت حنـو الكعبـة، فقدمنا الـشام، فوجـد  مـراحيض قـد بُنيـت حنـو الكعبـة، فقدمنا الـشام، فوجـد  مـراحيض قـد بُنيـت حنـو الكعبـة، ««««: : : : ����قال ٔابو ٔايوب قال ٔابو ٔايوب قال ٔابو ٔايوب قال ٔابو ٔايوب ((((
ملا ذهملا ذهملا ذهملا ذهبببب ٕاىل الشام وجد  ٕاىل الشام وجد  ٕاىل الشام وجد  ٕاىل الشام وجد :::: ٔابو ٔايوب راوي احلديث ٔابو ٔايوب راوي احلديث ٔابو ٔايوب راوي احلديث ٔابو ٔايوب راوي احلديث) ) ) ) »»»»فننفننفننفننححححرف عهنا، ونسـتغفر هللارف عهنا، ونسـتغفر هللارف عهنا، ونسـتغفر هللارف عهنا، ونسـتغفر هللا
 بأبداننا حىت ال جيعل وöه وصـدره  بأبداننا حىت ال جيعل وöه وصـدره  بأبداننا حىت ال جيعل وöه وصـدره  بأبداننا حىت ال جيعل وöه وصـدره :::: ٔاـي ٔاـي ٔاـي ٔاـيفننفننفننفننححححرف عهنارف عهنارف عهنارف عهنا،،،،مراحيض بنيت حنو الكعبةمراحيض بنيت حنو الكعبةمراحيض بنيت حنو الكعبةمراحيض بنيت حنو الكعبة

        . . . . جتاه القجتاه القجتاه القجتاه القببببb وال جيعل ظهره جتاه القb وال جيعل ظهره جتاه القb وال جيعل ظهره جتاه القb وال جيعل ظهره جتاه القببببb فننb فننb فننb فننححححرف عهنا ٔاي رف عهنا ٔاي رف عهنا ٔاي رف عهنا ٔاي ميميميميينا ٔاو شامال ونسـتغفر هللاينا ٔاو شامال ونسـتغفر هللاينا ٔاو شامال ونسـتغفر هللاينا ٔاو شامال ونسـتغفر هللا

 ن ن ن نرترترترتكهــا نــذهكهــا نــذهكهــا نــذهكهــا نــذهبببب ٕاىل غريهــا حــىت ال نقــ ٕاىل غريهــا حــىت ال نقــ ٕاىل غريهــا حــىت ال نقــ ٕاىل غريهــا حــىت ال نقــيضيضيضيض    ::::التفــسري أالولالتفــسري أالولالتفــسري أالولالتفــسري أالول    ):):):): عهنــا عهنــا عهنــا عهنــا نن نن نن ننححححــرفــرفــرفــرفتفــسريتفــسريتفــسريتفــسري((((
دنه حـىت دنه حـىت دنه حـىت دنه حـىت  ين ين ين ينححححرف ببرف ببرف ببرف بب::::التفسري الثاينالتفسري الثاينالتفسري الثاينالتفسري الثاين    ....حاجهتا وحنن مسـتقحاجهتا وحنن مسـتقحاجهتا وحنن مسـتقحاجهتا وحنن مسـتقببببيل القيل القيل القيل القببببb ٔاو مسـتدبروها،b ٔاو مسـتدبروها،b ٔاو مسـتدبروها،b ٔاو مسـتدبروها،

        ....ال يسـتقال يسـتقال يسـتقال يسـتقببببل القل القل القل القببببb بوöه وال بصدره وال يسـتدبرها كذÁ، ونسـتغفر هللاb بوöه وال بصدره وال يسـتدبرها كذÁ، ونسـتغفر هللاb بوöه وال بصدره وال يسـتدبرها كذÁ، ونسـتغفر هللاb بوöه وال بصدره وال يسـتدبرها كذÁ، ونسـتغفر هللا

        ....ملاذا يسـتغفرون هللا؟ملاذا يسـتغفرون هللا؟ملاذا يسـتغفرون هللا؟ملاذا يسـتغفرون هللا؟::::مسألةمسألةمسألةمسألة

غفر هللا ٔالن غفر هللا ٔالن غفر هللا ٔالن غفر هللا ٔالن  نقول نـسـت نقول نـسـت نقول نـسـت نقول نـسـت:::: أالول أالول أالول أالولللللالتأويالتأويالتأويالتأوي. . . . ذÁذÁذÁذÁ    ململململ يقصد  يقصد  يقصد  يقصد لكنهلكنهلكنهلكنه ٔالنه ارتك ٔالنه ارتك ٔالنه ارتك ٔالنه ارتكبببب فعال حمرما، فعال حمرما، فعال حمرما، فعال حمرما،
ي للتي للتي للتي للتححححررررميميميمي فارتك فارتك فارتك فارتكببببنا شيئًا حمرما لكن ما لٔالمر من بد، نا شيئًا حمرما لكن ما لٔالمر من بد، نا شيئًا حمرما لكن ما لٔالمر من بد، نا شيئًا حمرما لكن ما لٔالمر من بد،   ونسـتغفر  ونسـتغفر  ونسـتغفر  ونسـتغفر ::::ثاينثاينثاينثاينال ال ال ال تأويل تأويل تأويل تأويل ال ال ال ال     ....الهنالهنالهنالهنــــ

        . . . .  جعلها تسـتق جعلها تسـتق جعلها تسـتق جعلها تسـتقببببل الكعبةل الكعبةل الكعبةل الكعبة ٔانه ٔانه ٔانه ٔانههللا ملن بناها عىل هذه الهيئة وهذه الطريقة هللا ملن بناها عىل هذه الهيئة وهذه الطريقة هللا ملن بناها عىل هذه الهيئة وهذه الطريقة هللا ملن بناها عىل هذه الهيئة وهذه الطريقة 

ٔامــا ٕان اكن يف بنيــان، ٔاو اكن بينــه وبــني القــٔامــا ٕان اكن يف بنيــان، ٔاو اكن بينــه وبــني القــٔامــا ٕان اكن يف بنيــان، ٔاو اكن بينــه وبــني القــٔامــا ٕان اكن يف بنيــان، ٔاو اكن بينــه وبــني القــببببb يشء يــسb يشء يــسb يشء يــسb يشء يــسرترترترته، فــال بــأس بــذÁه، فــال بــأس بــذÁه، فــال بــأس بــذÁه، فــال بــأس بــذÁ؛؛؛؛    ((((
ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ - - - - ٔانه رٔاى رسول هللا ٔانه رٔاى رسول هللا ٔانه رٔاى رسول هللا ٔانه رٔاى رسول هللا ««««: : : :  عهنام عهنام عهنام عهنامحلديث ابن حلديث ابن حلديث ابن حلديث ابن معمعمعمعر رر رر رر ريضيضيضيض هللا هللا هللا هللا ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ �  يبول  يبول  يبول  يبول - - - - َصىل� اَصىل� اَصىل� اَصىل� ا�����
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 داخـل بنيـان جيـوز Á  داخـل بنيـان جيـوز Á  داخـل بنيـان جيـوز Á  داخـل بنيـان جيـوز Á كككك لو ٔان لو ٔان لو ٔان لو ٔان::::املعىناملعىناملعىناملعىن        ))))»»»»يف بيته مسـتقيف بيته مسـتقيف بيته مسـتقيف بيته مسـتقببببل الشام مسـتدبر الكعبةل الشام مسـتدبر الكعبةل الشام مسـتدبر الكعبةل الشام مسـتدبر الكعبة
bbbbٔان تسـتقٔان تسـتقٔان تسـتقٔان تسـتقببببل وتسـتدبر القل وتسـتدبر القل وتسـتدبر القل وتسـتدبر القبببب....        

فوجـد  مـراحيض قـد فوجـد  مـراحيض قـد فوجـد  مـراحيض قـد فوجـد  مـراحيض قـد ««««: : : : ققققببببل ٔان ٔانـل ٔان ٔانـل ٔان ٔانـل ٔان ٔانـىسىسىسىس سـريد عليـه حـديث ٔابـو ٔايـوب اvي هـو سـريد عليـه حـديث ٔابـو ٔايـوب اvي هـو سـريد عليـه حـديث ٔابـو ٔايـوب اvي هـو سـريد عليـه حـديث ٔابـو ٔايـوب اvي هـو
معناها ٕاهنـا داخـل بنيـان ٔاو موجـودة يف مـاكن حصـراء معناها ٕاهنـا داخـل بنيـان ٔاو موجـودة يف مـاكن حصـراء معناها ٕاهنـا داخـل بنيـان ٔاو موجـودة يف مـاكن حصـراء معناها ٕاهنـا داخـل بنيـان ٔاو موجـودة يف مـاكن حصـراء مفمفمفمفعىن ٔاهنا قد بنيت عىن ٔاهنا قد بنيت عىن ٔاهنا قد بنيت عىن ٔاهنا قد بنيت » » » » بُنيتبُنيتبُنيتبُنيت

        . . . . لكهنا ملكهنا ملكهنا ملكهنا مببببنية يعين بيهنا وبني القنية يعين بيهنا وبني القنية يعين بيهنا وبني القنية يعين بيهنا وبني القببببb جدار ٔام الb جدار ٔام الb جدار ٔام الb جدار ٔام ال

ظاهرهام التعارظاهرهام التعارظاهرهام التعارظاهرهام التعارضضضض، ٔاهيام ٔاقوى عند ظهـور التعـار، ٔاهيام ٔاقوى عند ظهـور التعـار، ٔاهيام ٔاقوى عند ظهـور التعـار، ٔاهيام ٔاقوى عند ظهـور التعـارضضضض القـول ٔام الفعـل؟ ٕاذا تعـار القـول ٔام الفعـل؟ ٕاذا تعـار القـول ٔام الفعـل؟ ٕاذا تعـار القـول ٔام الفعـل؟ ٕاذا تعـارضضضض    
قول مع فعل قدم القول عىل الفعل عند التعارقول مع فعل قدم القول عىل الفعل عند التعارقول مع فعل قدم القول عىل الفعل عند التعارقول مع فعل قدم القول عىل الفعل عند التعارضضضض، والقول هنـا ٔاقـوى، الســ، والقول هنـا ٔاقـوى، الســ، والقول هنـا ٔاقـوى، الســ، والقول هنـا ٔاقـوى، الســ1111 ٔاننـا  ٔاننـا  ٔاننـا  ٔاننـا 

 ٔانــه وجــد مــراحيض قــد بنيــت، هــذا اكن داخــل  ٔانــه وجــد مــراحيض قــد بنيــت، هــذا اكن داخــل  ٔانــه وجــد مــراحيض قــد بنيــت، هــذا اكن داخــل  ٔانــه وجــد مــراحيض قــد بنيــت، هــذا اكن داخــل ����ٔايــوب ٔايــوب ٔايــوب ٔايــوب قلنــا يف حــديث ٔاقلنــا يف حــديث ٔاقلنــا يف حــديث ٔاقلنــا يف حــديث ٔايبيبيبيب    
        ....؟؟؟؟البنيان، هل يشمل احلمك الصالبنيان، هل يشمل احلمك الصالبنيان، هل يشمل احلمك الصالبنيان، هل يشمل احلمك الصححححراء والبنيان مًعا ٔام الراء والبنيان مًعا ٔام الراء والبنيان مًعا ٔام الراء والبنيان مًعا ٔام ال

ٔا ٔا ٔا ٔا خخخخ ابن  ابن  ابن  ابن معمعمعمعر بعريه مسـتقر بعريه مسـتقر بعريه مسـتقر بعريه مسـتقببببل القل القل القل القببببb، مث جلb، مث جلb، مث جلb، مث جلسسسس يبول  يبول  يبول  يبول ««««: : : : وحلديث مروان أالصغر قالوحلديث مروان أالصغر قالوحلديث مروان أالصغر قالوحلديث مروان أالصغر قال((((
ي عن هذا؟ قالي عن هذا؟ قالي عن هذا؟ قالي عن هذا؟ قال: : : : ٕاليه، فقلتٕاليه، فقلتٕاليه، فقلتٕاليه، فقلت ي عن هـذا ي عن هـذا ي عن هـذا ي عن هـذا : : : : ٔا" عبد الرٔا" عبد الرٔا" عبد الرٔا" عبد الرمحمحمحمحن، ٔالين، ٔالين، ٔالين، ٔاليسسسس قد ُهن قد ُهن قد ُهن قد ُهنــــ بىل ٕابىل ٕابىل ٕابىل ٕامنمنمنمنا هنا هنا هنا هنــــ

يريـد ٔان يريـد ٔان يريـد ٔان يريـد ٔان :::: املعـىن املعـىن املعـىن املعـىن    ))))»»»»ما ٕاذا اكن بينك وبني القما ٕاذا اكن بينك وبني القما ٕاذا اكن بينك وبني القما ٕاذا اكن بينك وبني القببببb يشء يسb يشء يسb يشء يسb يشء يسرترترترتك فال بأسك فال بأسك فال بأسك فال بأسيف الفضاء، أ يف الفضاء، أ يف الفضاء، أ يف الفضاء، أ 
ن اسـتقن اسـتقن اسـتقن اسـتقببببال القال القال القال القببببb واسـتد"رها يف الفضاء، واسـتقb واسـتد"رها يف الفضاء، واسـتقb واسـتد"رها يف الفضاء، واسـتقb واسـتد"رها يف الفضاء، واسـتقببببال القـال القـال القـال القـببببb b b b اااان املسأ\ ذو شقن املسأ\ ذو شقن املسأ\ ذو شقن املسأ\ ذو شقأ أ أ أ يقول يقول يقول يقول 

واسـتد"رها حال البنيان، فهنـا نقـل ¸م ٔاهـل العـمل ٔاهنـم حرمـوا ذÁ يف الفـضاء واسـتد"رها حال البنيان، فهنـا نقـل ¸م ٔاهـل العـمل ٔاهنـم حرمـوا ذÁ يف الفـضاء واسـتد"رها حال البنيان، فهنـا نقـل ¸م ٔاهـل العـمل ٔاهنـم حرمـوا ذÁ يف الفـضاء واسـتد"رها حال البنيان، فهنـا نقـل ¸م ٔاهـل العـمل ٔاهنـم حرمـوا ذÁ يف الفـضاء 
 الـت الـت الـت الـتخخخخيل حـرام يف الفـضاء مطلقـا يل حـرام يف الفـضاء مطلقـا يل حـرام يف الفـضاء مطلقـا يل حـرام يف الفـضاء مطلقـا لقـلقـلقـلقـببببb حـالb حـالb حـالb حـالل ل ل ل     سـتد"رسـتد"رسـتد"رسـتد"روòوòوòوòòسـتقòسـتقòسـتقòسـتقببببال ال ال ال  ٔاي  ٔاي  ٔاي  ٔاي مطلقا، مطلقا، مطلقا، مطلقا، 

        . . . . ةةةةدون سدون سدون سدون سرترترترت    

 ٔانه  ٔانه  ٔانه  ٔانه حيحيحيحيـرم يف الـصـرم يف الـصـرم يف الـصـرم يف الـصححححراء دون البنيـان فـٕان اكن بينـك وبـني القـراء دون البنيـان فـٕان اكن بينـك وبـني القـراء دون البنيـان فـٕان اكن بينـك وبـني القـراء دون البنيـان فـٕان اكن بينـك وبـني القـببببb يشء b يشء b يشء b يشء ::::القول الثاينالقول الثاينالقول الثاينالقول الثاين
        ....يسيسيسيسرترترترتك فال بأس ٔان تسـتقك فال بأس ٔان تسـتقك فال بأس ٔان تسـتقك فال بأس ٔان تسـتقببببل ٔاو تسـتدبرها حال التل ٔاو تسـتدبرها حال التل ٔاو تسـتدبرها حال التل ٔاو تسـتدبرها حال التخخخخيل، يعين داخل البنيانيل، يعين داخل البنيانيل، يعين داخل البنيانيل، يعين داخل البنيان

    حيحيحيحيـرم اســتقـرم اســتقـرم اســتقـرم اســتقببببال القـال القـال القـال القـببببb واســتد"رها حـال الـتb واســتد"رها حـال الـتb واســتد"رها حـال الـتb واســتد"رها حـال الـتخخخخيل يف يل يف يل يف يل يف :::: الشيخ الشيخ الشيخ الشيخدددد عن عن عن عنوالراجحوالراجحوالراجحوالراجح
ي ٔاقـوى مـن ٔاحاديـث إال"حـة واجلـواز، ي ٔاقـوى مـن ٔاحاديـث إال"حـة واجلـواز، ي ٔاقـوى مـن ٔاحاديـث إال"حـة واجلـواز، ي ٔاقـوى مـن ٔاحاديـث إال"حـة واجلـواز، الصالصالصالصححححراء واراء واراء واراء وا لبنيان مًعـا، ٔالن حـديث الهنـلبنيان مًعـا، ٔالن حـديث الهنـلبنيان مًعـا، ٔالن حـديث الهنـلبنيان مًعـا، ٔالن حـديث الهنـــــ

ي مـن ي مـن ي مـن ي مـن ����وردد  عىل حديث ابن وردد  عىل حديث ابن وردد  عىل حديث ابن وردد  عىل حديث ابن معمعمعمعر ر ر ر   ٔانه اكن يبول يف بيته ٔان هذا فعل، والهنـ ٔانه اكن يبول يف بيته ٔان هذا فعل، والهنـ ٔانه اكن يبول يف بيته ٔان هذا فعل، والهنـ ٔانه اكن يبول يف بيته ٔان هذا فعل، والهنـــــ
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        . . . . فعند التعارفعند التعارفعند التعارفعند التعارضضضض يقدم القول عىل الفعل يقدم القول عىل الفعل يقدم القول عىل الفعل يقدم القول عىل الفعل،،،،قولقولقولقول    ����النيب النيب النيب النيب 

 حاظر ٔاي  حاظر ٔاي  حاظر ٔاي  حاظر ٔاي ميميميمينعك ٔان تفعـل يشء، نعك ٔان تفعـل يشء، نعك ٔان تفعـل يشء، نعك ٔان تفعـل يشء، ---- حاظر وم حاظر وم حاظر وم حاظر ومببببيحيحيحيحضضضضٕاذا تعار ٕاذا تعار ٕاذا تعار ٕاذا تعار  " " " ": : : : قاعدة عظمية تقولقاعدة عظمية تقولقاعدة عظمية تقولقاعدة عظمية تقول
ــٕاذا ــٕاذاــيح ف ــٕاذاــيح ف ــٕاذاــيح ف ــيح ف ــارضضضضومومومومبببب ــيالن ظــاهرهام التع ــر دل ــار ظه ــيالن ظــاهرهام التع ــر دل ــار ظه ــيالن ظــاهرهام التع ــر دل ــار ظه ــيالن ظــاهرهام التع ــر دل ــد     ---- ظه ــيح عن ــىل املب ــدم احلــاظر ع ــد ق ــيح عن ــىل املب ــدم احلــاظر ع ــد ق ــيح عن ــىل املب ــدم احلــاظر ع ــد ق ــيح عن ــىل املب ــدم احلــاظر ع ق
        . . . . """"التعارالتعارالتعارالتعارضضضض

 ال يتعـدى  ال يتعـدى  ال يتعـدى  ال يتعـدى ����، يعـين هـذا خـا، يعـين هـذا خـا، يعـين هـذا خـا، يعـين هـذا خـاصصصص "لنـيب  "لنـيب  "لنـيب  "لنـيب ����ٔان القول لنا والفعـل ; ٔان القول لنا والفعـل ; ٔان القول لنا والفعـل ; ٔان القول لنا والفعـل ; : : : : العلامء قالواالعلامء قالواالعلامء قالواالعلامء قالوا
            ....لغريهلغريهلغريهلغريه

 ملاذا  ملاذا  ملاذا  ملاذا ))))وأالفضل ترك ذÁ حىت يف البنيان، وهللا ٔاعملوأالفضل ترك ذÁ حىت يف البنيان، وهللا ٔاعملوأالفضل ترك ذÁ حىت يف البنيان، وهللا ٔاعملوأالفضل ترك ذÁ حىت يف البنيان، وهللا ٔاعمل((((: : : : وÁv هنا يف الكتاب قالوÁv هنا يف الكتاب قالوÁv هنا يف الكتاب قالوÁv هنا يف الكتاب قال
ي ٔاقـوىي ٔاقـوىي ٔاقـوىي ٔاقـوىقال أالفـضل تـرك ذÁ؟ ٔالن ٔاحاديـث الهنـ قال أالفـضل تـرك ذÁ؟ ٔالن ٔاحاديـث الهنـ قال أالفـضل تـرك ذÁ؟ ٔالن ٔاحاديـث الهنـ قال أالفـضل تـرك ذÁ؟ ٔالن ٔاحاديـث الهنـ   ٔالهنـا لكهـا قوليـة ؤاحاديـث  ٔالهنـا لكهـا قوليـة ؤاحاديـث  ٔالهنـا لكهـا قوليـة ؤاحاديـث  ٔالهنـا لكهـا قوليـة ؤاحاديـث ،،،،ــــ

، وÁv بعـض العلـامء ، وÁv بعـض العلـامء ، وÁv بعـض العلـامء ، وÁv بعـض العلـامء ����إال"حة لكها فعلية وليست قولية ٕاال من قول ابـن إال"حة لكها فعلية وليست قولية ٕاال من قول ابـن إال"حة لكها فعلية وليست قولية ٕاال من قول ابـن إال"حة لكها فعلية وليست قولية ٕاال من قول ابـن معمعمعمعـر ـر ـر ـر 

 عـىل رٔاسـهم  عـىل رٔاسـهم  عـىل رٔاسـهم  عـىل رٔاسـهم ���� وخالفه مجع من حصابـة النـيب  وخالفه مجع من حصابـة النـيب  وخالفه مجع من حصابـة النـيب  وخالفه مجع من حصابـة النـيب ����قال ٕان هذا مذهقال ٕان هذا مذهقال ٕان هذا مذهقال ٕان هذا مذهبببب البن  البن  البن  البن معمعمعمعر ر ر ر 
ى عن اسـتقى عن اسـتقى عن اسـتقى عن اسـتقببببال القـال القـال القـال القـببببb واســتد"رها سـواء اكن يف b واســتد"رها سـواء اكن يف b واســتد"رها سـواء اكن يف b واســتد"رها سـواء اكن يف  ٔا" ٔايوب اvي روى حديث الهنٔا" ٔايوب اvي روى حديث الهنٔا" ٔايوب اvي روى حديث الهنٔا" ٔايوب اvي روى حديث الهنــــ

        . . . . بنيان واaليل هناية القصةبنيان واaليل هناية القصةبنيان واaليل هناية القصةبنيان واaليل هناية القصةالصالصالصالصححححراء ٔاو يف ال راء ٔاو يف ال راء ٔاو يف ال راء ٔاو يف ال 

العلامء وجدوا ٔان أالحاديث القوليـة كثـرية جـًدا العلامء وجدوا ٔان أالحاديث القوليـة كثـرية جـًدا العلامء وجدوا ٔان أالحاديث القوليـة كثـرية جـًدا العلامء وجدوا ٔان أالحاديث القوليـة كثـرية جـًدا ململململ يقتـرص عـىل حـديث ٔا يقتـرص عـىل حـديث ٔا يقتـرص عـىل حـديث ٔا يقتـرص عـىل حـديث ٔايبيبيبيب ٔايـوب  ٔايـوب  ٔايـوب  ٔايـوب 

 اكن بـه مـر اكن بـه مـر اكن بـه مـر اكن بـه مـرضضضض    ����فقفقفقفقطططط، ، ، ، مفمفمفمفن املمكن يقولـون، ٔالن بعـض العلـامء ن املمكن يقولـون، ٔالن بعـض العلـامء ن املمكن يقولـون، ٔالن بعـض العلـامء ن املمكن يقولـون، ٔالن بعـض العلـامء حتحتحتحتجـجـجـجـجججج ٔان النـيب  ٔان النـيب  ٔان النـيب  ٔان النـيب 
معني وما اسـتطامعني وما اسـتطامعني وما اسـتطامعني وما اسـتطاعععع ٔان جيل ٔان جيل ٔان جيل ٔان جيلسسسس ٕاال هذه اجللسة، والبعض قال ٕانه هو فعل ذÁ ٔالن  ٕاال هذه اجللسة، والبعض قال ٕانه هو فعل ذÁ ٔالن  ٕاال هذه اجللسة، والبعض قال ٕانه هو فعل ذÁ ٔالن  ٕاال هذه اجللسة، والبعض قال ٕانه هو فعل ذÁ ٔالن 

òجتاه، ففهيا ¸م طويل جًدا، مث ٕان قضية القول لنا والفعل òجتاه، ففهيا ¸م طويل جًدا، مث ٕان قضية القول لنا والفعل òجتاه، ففهيا ¸م طويل جًدا، مث ٕان قضية القول لنا والفعل òجتاه، ففهيا ¸م طويل جًدا، مث ٕان قضية القول لنا والفعل املرحااملرحااملرحااملرحاضضضض اكن يف هذا  اكن يف هذا  اكن يف هذا  اكن يف هذا 
        : : : : ;، ثبتت يف ٔاشـياء كثرية;، ثبتت يف ٔاشـياء كثرية;، ثبتت يف ٔاشـياء كثرية;، ثبتت يف ٔاشـياء كثرية

 وقـالوا ٕان هـذا ال  وقـالوا ٕان هـذا ال  وقـالوا ٕان هـذا ال  وقـالوا ٕان هـذا ال حيحيحيحيمـل مـل مـل مـل خيخيخيخيفـف احلـمك مـن فـف احلـمك مـن فـف احلـمك مـن فـف احلـمك مـن ����واسـتدلوا مبثـل حـديث ابـن واسـتدلوا مبثـل حـديث ابـن واسـتدلوا مبثـل حـديث ابـن واسـتدلوا مبثـل حـديث ابـن معمعمعمعـر ـر ـر ـر 

        . . . . ����التالتالتالتححححررررميميميمي ٕاىل الكراهة ٔاو املباح، ؤا  قلت ٔان القول لنا والفعل ;  ٕاىل الكراهة ٔاو املباح، ؤا  قلت ٔان القول لنا والفعل ;  ٕاىل الكراهة ٔاو املباح، ؤا  قلت ٔان القول لنا والفعل ;  ٕاىل الكراهة ٔاو املباح، ؤا  قلت ٔان القول لنا والفعل ; 

ٔانـه ال جيـوز اســتقٔانـه ال جيـوز اســتقٔانـه ال جيـوز اســتقٔانـه ال جيـوز اســتقببببال ال ال ال : : : : ية عن الشافعيية عن الشافعيية عن الشافعيية عن الشافعيالقول الثاين وهذا مذهالقول الثاين وهذا مذهالقول الثاين وهذا مذهالقول الثاين وهذا مذهبببب إالمام ٔا إالمام ٔا إالمام ٔا إالمام ٔامحمحمحمحد ورواد ورواد ورواد وروا



  :يدية من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهرابعتفريغ الدرس ال 

 

�� معهد شيخ االسالم العلمي

وقلنـا ٔان اخلـالف سـائوقلنـا ٔان اخلـالف سـائوقلنـا ٔان اخلـالف سـائوقلنـا ٔان اخلـالف سـائغغغغ؟ ومـا ؟ ومـا ؟ ومـا ؟ ومـا ،،،،القالقالقالقببببb وال اسـتد"رها ال يف الصb وال اسـتد"رها ال يف الصb وال اسـتد"رها ال يف الصb وال اسـتد"رها ال يف الصححححراء وال يف البنيانراء وال يف البنيانراء وال يف البنيانراء وال يف البنيان
        ....معىن سائمعىن سائمعىن سائمعىن سائغغغغ؟ معترب؟ معترب؟ معترب؟ معترب

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت

        ::::ما يسن فعa Ëاخل اخلالءما يسن فعa Ëاخل اخلالءما يسن فعa Ëاخل اخلالءما يسن فعa Ëاخل اخلالء: : : : املسأ\ الثالثةاملسأ\ الثالثةاملسأ\ الثالثةاملسأ\ الثالثة....

    ".".".".ببببسم هللا اللهـم ٕاين ٔاعـوذ بـك مـن اخلبـث واخلبائـثسم هللا اللهـم ٕاين ٔاعـوذ بـك مـن اخلبـث واخلبائـثسم هللا اللهـم ٕاين ٔاعـوذ بـك مـن اخلبـث واخلبائـثسم هللا اللهـم ٕاين ٔاعـوذ بـك مـن اخلبـث واخلبائـث"""": : : : يسن aاخل اخلالء قوليسن aاخل اخلالء قوليسن aاخل اخلالء قوليسن aاخل اخلالء قول
ò وعندò وعندò وعندò خول والميىن عند ".".".".غفرانكغفرانكغفرانكغفرانك"""": : : : نهتاء واخلروجنهتاء واخلروجنهتاء واخلروجنهتاء واخلروجوعندaخول والميىن عند ى عند اaخول والميىن عند ى عند اaخول والميىن عند ى عند اaاليرسرسرسرسى عند ا Ëالي رج Ëالي رج Ëالي رج Ëوتقد وتقد وتقد وتقدميميميمي رج 

        ....اخلروج، ؤان ال يكشف عورته حىت يدنو من أالراخلروج، ؤان ال يكشف عورته حىت يدنو من أالراخلروج، ؤان ال يكشف عورته حىت يدنو من أالراخلروج، ؤان ال يكشف عورته حىت يدنو من أالرضضضض

: : : : ؤاد\ ذÁ لكـهؤاد\ ذÁ لكـهؤاد\ ذÁ لكـهؤاد\ ذÁ لكـه. . . . وٕاذا اكن يف الفضاء يسـتوٕاذا اكن يف الفضاء يسـتوٕاذا اكن يف الفضاء يسـتوٕاذا اكن يف الفضاء يسـتحبحبحبحب ; إالبعاد وòستتار حـىت ال يُـرى ; إالبعاد وòستتار حـىت ال يُـرى ; إالبعاد وòستتار حـىت ال يُـرى ; إالبعاد وòستتار حـىت ال يُـرى
ُ عَلَْيـ««««: : : : حديث جابر رحديث جابر رحديث جابر رحديث جابر ريضيضيضيض هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال ُ عَلَْيـ� ُ عَلَْيـ� ُ عَلَْيـ� َ يف خرجنا مع رسول هللا َصىل� اخرجنا مع رسول هللا َصىل� اخرجنا مع رسول هللا َصىل� اخرجنا مع رسول هللا َصىل� ا����� َ يف ِه َوَسـمل� َ يف ِه َوَسـمل� َ يف ِه َوَسـمل� ِه َوَسـمل�

َ ال يأيت الرباز حىت يتغيبببب فال يُرى فال يُرى فال يُرى فال يُرى ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ال يأيت الرباز حىت يتغي� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ال يأيت الرباز حىت يتغي� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ال يأيت الرباز حىت يتغي� ُ عَلَْيِه َوَسمل�         ....»»»»سفر واكن رسول هللا َصىل� اسفر واكن رسول هللا َصىل� اسفر واكن رسول هللا َصىل� اسفر واكن رسول هللا َصىل� ا�����

ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ : : : : وحديث عيل روحديث عيل روحديث عيل روحديث عيل ريضيضيضيض هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ � ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ � سـسـسـسـرترترترت مـا  مـا  مـا  مـا ««««: : : : قال رسول هللا َصىل� اقال رسول هللا َصىل� اقال رسول هللا َصىل� اقال رسول هللا َصىل� ا�����
        ....»»»»ببببسم هللاسم هللاسم هللاسم هللا: : : : بني اجلن وعورات بين آدم ٕاذا دخل اخلالء، ٔان يقولبني اجلن وعورات بين آدم ٕاذا دخل اخلالء، ٔان يقولبني اجلن وعورات بين آدم ٕاذا دخل اخلالء، ٔان يقولبني اجلن وعورات بين آدم ٕاذا دخل اخلالء، ٔان يقول

َ ٕاذا دخل اخلالء قال: : : :  ٔان ٔان ٔان ٔانسسسس ر ر ر ريضيضيضيض هللا عنه هللا عنه هللا عنه هللا عنهوحديثوحديثوحديثوحديث ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ٕاذا دخل اخلالء قال� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ٕاذا دخل اخلالء قال� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ٕاذا دخل اخلالء قال� ُ عَلَْيِه َوَسمل�     : : : : اكن النيب َصىل� ااكن النيب َصىل� ااكن النيب َصىل� ااكن النيب َصىل� ا�����
        ....»»»»اللهم ٕاين ٔاعوذ بك من اخلبث واخلبائثاللهم ٕاين ٔاعوذ بك من اخلبث واخلبائثاللهم ٕاين ٔاعوذ بك من اخلبث واخلبائثاللهم ٕاين ٔاعوذ بك من اخلبث واخلبائث««««

َ ٕاذا خـرج مـن اخلـالء ««««: : : : وحديث عاثشة روحديث عاثشة روحديث عاثشة روحديث عاثشة ريضيضيضيض هللا عهنا هللا عهنا هللا عهنا هللا عهنا ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ ٕاذا خـرج مـن اخلـالء � ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ ٕاذا خـرج مـن اخلـالء � ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ ٕاذا خـرج مـن اخلـالء � ُ عَلَْيِه َوَسـمل� اكن َصىل� ااكن َصىل� ااكن َصىل� ااكن َصىل� ا�����
        ....»»»»غفرانكغفرانكغفرانكغفرانك: : : : قالقالقالقال

َ اكن ٕاذا ٔاراد ٔان ال ٔان ال ٔان ال ٔان ال ««««    ::::وحديث ابن وحديث ابن وحديث ابن وحديث ابن معمعمعمعـر رـر رـر رـر ريضيضيضيض هللا عـهنام هللا عـهنام هللا عـهنام هللا عـهنام ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ اكن ٕاذا ٔاراد � ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ اكن ٕاذا ٔاراد � ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ اكن ٕاذا ٔاراد � ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� نـيب َصـىل� انـيب َصـىل� انـيب َصـىل� انـيب َصـىل� ا�����
        ....»»»»احلاجة ال يرفع ثوبه حىت يدنو من أالراحلاجة ال يرفع ثوبه حىت يدنو من أالراحلاجة ال يرفع ثوبه حىت يدنو من أالراحلاجة ال يرفع ثوبه حىت يدنو من أالرضضضض

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
        ::::ما يسن فعa Ëاخل اخلالءما يسن فعa Ëاخل اخلالءما يسن فعa Ëاخل اخلالءما يسن فعa Ëاخل اخلالء: : : : املسأ\ الثالثةاملسأ\ الثالثةاملسأ\ الثالثةاملسأ\ الثالثة((((



  :يدية من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهرابعتفريغ الدرس ال 
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